
 
 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม* 

ชาคริต  เลิศบุญครอง** 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในส านักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในส านักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 3) เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะใน 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในส านกังานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการวิจัยนี้ เป็นการวิจัย 
เชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการส านักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 140 คน จากประชากรทั้งสิ้น 
2,502 คน ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะบุคคลของข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่มเีพศ อายุ ระดบัการศึกษา และอายรุาชการแตกต่างกัน ส่งผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว ้จากการวิจัย
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนษุย์ส่งผลต่อความคดิเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการบริหารทรัพยากรมนษุยท์ั้ง 6 ด้าน 
ส่งผลต่อความคดิเห็นเกีย่วกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจยัที่ก าหนดไว ้และผลการวิจัยพบว่า ส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
น ากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยม์าใช้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งหมายถึง ส านักงานปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น ากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์มาใช้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว ้ส่วนปัญหาและอุปสรรค ได้แก ่การวางแผนและก าหนดนโยบายเป็นการก าหนด
จากบนลงล่าง ขาดการมสี่วนร่วมในระดับต่าง ๆ อัตราก าลังไมส่อดคล้องกับปริมาณงาน หน่วยงานไมส่ามารถ
บริหารอัตราก าลังที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการสรรหาบุคคลมีความล่าช้า ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินการมาก
หลายกระบวนการติดขัดด้วยระยะเวลา การก าหนดหลักสูตรไม่ตรงตามความต้องการ บางหลักสูตรมคี่าใช้จ่ายสูง  
ได้งบประมาณน้อย และการประเมินผลการปฏิบตัิงานไม่ไดร้ับความเป็นธรรม ข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนา
ปรับปรุง พบว่า หน่วยงานควรมีการประกาศนโยบาย แผนให้ชัดเจน โดยอาจก าหนดเป็นวิสยัทัศน์องค์กรและควรให้
โอกาสบุคลากรมสี่วนร่วมในการวางแผนและก าหนดนโยบาย พัฒนาบุคลากรใหม้ีทักษะความสามารถท่ีหลากหลาย
ต่อยอดการพัฒนาทดแทนบุคลากรที่ลดจ านวนลง ควรลดขั้นตอนการด าเนินการในการสรรหาบุคคล ควรจัดสอบ
เพื่อให้มีบัญชีผูส้อบแข่งขันได ้เพื่อให้บรรจไุด้รวดเร็วขึ้น ส ารวจหลักสูตรใหเ้ป็นไปความต้องการ ส ารวจหลักสตูร
ฝึกอบรมระยะสั้นท่ีมีคา่ใช้จ่ายน้อย ควรมีหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีปราศจากอคติ  
และควรจัดให้มีให้ความรู้ในเรื่องการเลือกรับบ าเหนจ็บ านาญ 

 

ค าส าคัญ : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

 
 * บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเร่ือง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทน า 

ในหลายทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาตเิพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปมาก 
ส่งผลใหเ้กิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง และยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
และวิถีการด ารงชีวิตของประชาชนเป็นวงกว้างและรุนแรงขึ้น ตามล าดับ ในขณะเดยีวกัน หน่วยงานภาครัฐท่ีมีหนา้ที่
รับผดิชอบบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มกม็ีการด าเนินงานอย่าง ไมเ่ป็นเอกภาพและขาดการบรูณาการ 
ดังนั้น ในการปฏิรูประบบราชการ โดยเฉพาะในพระราชบญัญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 จึงได้
จัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นใหม่ ให้มีอ านาจหน้าเกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และราชการอื่นตามที่มีกฎหมาย
ก าหนดให้เป็นอ านาจหนา้ที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม หรือส่วนราชการทีส่ังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากภารกจิ ท่ีไดร้ับมอบหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึง
ได้ก าหนดนโยบายการด าเนินงานไว้อย่างชัดเจน ที่จะด าเนินการใหท้รัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายของประเทศ ได้
อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป รวมทั้งประชาชนไดม้ีการด ารงชีวิตอยู่อยา่งมีความสุข ภายใต้คณุภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จดัท าแผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559 – 2564 เพื่อให้การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้เกิดการบูรณาการทั้งกิจกรรมและงบประมาณ การจดัท ายุทธศาสตร์กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559 – 2564 มีเป้าหมายการด าเนินงาน 3 ประการ คือ 1. เพื่อ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามวิสยัทัศน์และพันธกิจ ให้บรรลุเปา้หมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2. ให้บุคลากร 
ในองค์กรมีส่วนร่วมในการจัดท า และเข้าใจภาพรวมของยุทธศาสตร์ในทิศทางเดียวกัน 3. เพื่อให้การท างาน 
ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสอดคล้องกนั นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง  
และกรม เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การเสนอของบประมาณ เพื่อด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ ต้องตรงกัน  
การประเมินผลทั้งในระดับกระทรวง และระดบักรม เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

แนวคิดหลักในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559 - 2564  
ได้น าหลักการพัฒนาประเทศท่ีส าคัญตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
ซึ่งยึดหลัก “ปรัชญา ของเศรษฐกจิพอเพียง” “การพัฒนาท่ียั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่อง
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 9 - 11 มาเป็นกรอบการก าหนดทิศทางการด าเนนิงาน เพื่อให้
การขับเคลื่อนเกิดผลในทางปฏิบัตทิี่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกมิติ และทุกระดับ โดยยดึคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 
และให้ความส าคญัอย่างยิ่งกับการสร้างกระบวนการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนในทุกมิติอยา่งบูรณาการ 
และเป็นองค์รวม ซึ่งแผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559 – 2564 ประเด็น
ยุทธศาสตร ์: ประกอบด้วย 5 ประเด็น และในประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่5 การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการองค์กร 
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการพัฒนาองค์การโดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบเป้าประสงค์ที ่2 : พัฒนา 
ขีดความสามารถบุคลากรและระบบการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ดังนี ้(1) พัฒนาศักยภาพ  
และขีดความสามารถของบุคลากรทุกด้าน (2) พัฒนาอัตรากาลัง และเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากร 

ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมีความสนใจ 
ที่จะศึกษากระบวนการบริหารทรพัยากรมนุษย์ในส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน เพื่อท่ีจะน าผลการศึกษาไปเป็นข้อมลูในการปรับปรุงแนวทางใน 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ใหส้อดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การต่อไป 

ค าถามของการวิจัย 
1. ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

อย่างไร 
2. ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีปญัหาและอุปสรรคอะไรในการบรหิาร

ทรัพยากรมนุษย ์ 
3. ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค

ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อย่างไร 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษากระบวนการบริหารทรพัยากรมนุษย์ในส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม 

2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในส านกังานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในส านักงาน

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ลักษณะส่วนบุคคลของข้าราชการของส านักงานปลัดกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ที่แตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นเกีย่วกับการบริหารทรัพยากรมนุษย ์แตกต่างกัน 

 2. กระบวนการบริหารทรัพยากรมนษุย์ส่งผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ

ข้าราชการในส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาเรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 
ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables) ดังนี ้
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  ตัวแปรอิสระ                                              ตัวแปรตาม 
        (Independent Variables)                                     (Dependent Variables) 

 

        

 

 

 

 

 

 
 
 
ค านิยามตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การบรหิารในส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเกีย่วข้องกับคน ซึ่งประกอบด้วย ดา้นการวางแผนและก าหนดนโยบาย ด้านการบริหารอตัราก าลัง  
ด้านการสรรหาบุคคล ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา ด้านการประเมนิผลการปฏิบตัิงาน และดา้นการพ้นจากงาน 
และระบบบ าเหน็จบ านาญ 

การวางแผนและก าหนดนโยบาย หมายถึง การวางแผนและก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนษุย์ 

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ 

การบริหารอัตราก าลัง หมายถึง การวางแผนบรหิารอัตราก าลัง การก าหนดต าแหน่งรองรบัความจ าเปน็

และความต้องการตามแผนอัตราก าลัง  

การสรรหาบุคคล หมายถึง กระบวนการแสวงหา การสอบแข่งขัน การสอบคดัเลือก การคัดเลือกบุคคล

เพื่อการบรรจุ และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท่ีว่างอยู่ เพื่อให้การบริหาร และการปฏิบตัิงานบรรลุวัตถุประสงค์ของ

องค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 

การฝึกอบรมและพัฒนา หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ ได้แก่ 

ความรู้ ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย และทัศนคติ โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่ด าเนินการอย่างเปน็ระบบ 

และต่อเนื่อง 

กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
ส านกังานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอ้ม 
1. การวางแผนและก าหนดนโยบาย 
2. การบริหารอตัราก าลัง 
3. การสรรหาบุคคล 
4. การฝึกอบรมพัฒนา 
5. การประเมินผลการปฏบิัติงาน 
6. การพ้นจากงานและระบบบ าเหน็จบ านาญ 

ความคิดเห็นของข้าราชการส านกังาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

1. ด้านความคิดความเข้าใจ 
2. ด้านท่าทีความรู้สึก 
3. ด้านพฤติกรรมหรือด้านปฏิบัติ 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. อายุราชการ 
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การประเมินผลการปฏิบตัิงาน หมายถึง ระบบการประเมินตัวบุคคล อันเนื่องมาจากผลการปฏิบตัิงาน โดย

อาศัยหลักเกณฑ์และวิธีโดยการเปรียบเทียบผลการปฏิบตัิงานกับมาตรฐานการท างาน รวมทั้งการประเมินคุณสมบตัิ

ที่จ าเป็นต่อการท างานของบุคคลด้วย  

การพ้นจากงานและระบบบ าเหน็จบ านาญ หมายถึง การพ้นจากหน้าที่การงานเนื่องจากการลาออก ทุพลภาพ 

และเกษียณอายุ การพ้นจากหน้าที่จะไดร้ับบ าเหนจ็บ านาญ การรับบ าเหน็จ ได้แก่ รับเงินครั้งเดียวจ านวนหนึ่ง หรือ

การรับบ านาญ ได้แก่ รับเงินเพ่ือปูนบ าเหน็จความชอบเป็นรายเดือนจนกว่าจะสิ้นชีวิต ส าหรับผู้ที่พ้นหน้าท่ีโดยถูก 

ไล่ออกหรือถูกปลดออกจากหน้าท่ีการงานจะไม่มสีิทธ์ิไดร้ับบ าเหนจ็บ านาญ 

ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกซึ่งความเช่ือของบุคคลที่มีต่อสิง่หนึ่งสิ่งใด ซึ่งประกอบด้วย ด้าน

ความคิดความเข้าใจ ด้านท่าทีความรู้สึก และด้านพฤติกรรมหรือด้านปฏิบัติ  

ความคิดความเข้าใจ การรับรู้เกีย่วกับสิ่งเร้า เป็นส่วนประกอบทางด้านความรู้ ซึ่งจะช่วยในการประเมินค่า 

และสรุปผลต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ ความคิดเห็นจะแสดงออกมาในลักษณะของความเชื่อว่าอะไรถูก อะไรผดิ 

 ด้านท่าทีความรูส้ึก เป็นส่วนประกอบทางด้านความรูส้ึกหรืออารมณ ์ท่ีสืบเนื่องมาจากที่บุคคลไดป้ระเมิน 

ความรูส้ึกต่อสิ่งเร้านั้นท าให้ทราบทิศทางของอารมณ์ หรือความรู้สกึว่าเป็นไปในทางบวกหรือลบได้ ความคิดเห็นจะ

แสดงออกมาในลักษณะของความชอบหรือไม่ชอบ พอใจหรือไม่พอใจ 

ด้านพฤติกรรมหรือด้านปฏิบตัิ เปน็ส่วนประกอบท่ีแสดงแนวโน้มของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรม หรือ
แสดงออก ความคิดเห็นจึงแสดงออกมาในลักษณะของการยอมรับหรือปฏิเสธ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ และใช้วิธีการศึกษาเชิงส ารวจ ด้วยแบบสอบถามที่จัดท าข้ึนโดยผู้วิจยั มีวิธีด าเนินการตาม
ขั้นตอน ดังต่อไปนี ้

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร คือ ข้าราชการของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 
2,502 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้ คือ ข้าราชการของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 214 คน โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง ใช้สูตรการค านวณ 
เพือ่ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane (อ้างถึงในเฉลิมพล  ศรีหงษ,์ 2561, หน้า 65) ที่ระดับ 
ความเช่ือมั่น 95 % โดยใช้ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม 5 %  จะไดก้ลุ่มตัวอย่างจ านวน 139.41 ดังนั้น ผู้วิจัย 
จึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเท่ากับ 140 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม ท่ีผู้วิจัยสรา้งขึ้นมาจากการศึกษาแนวความคิด 
และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
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 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยมีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist)  

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการบรหิารทรัพยากรมนุษยข์องส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ  

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 
ระดับ  

เกณฑ์การวัดความคิดเห็นในการตอบค าถามส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 ใช้มาตราวัด 5 ระดับ ตามแนวคิดของ
ลิเคอร์ท Likert 1987 (อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2541) 
   ระดับคะแนน      ความหมาย 
          5   เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
          4   เห็นด้วยมาก 
          3   เห็นด้วยปานกลาง 
          2   เห็นด้วยน้อย 
          1   เห็นด้วยน้อยทีสุ่ด 

เกณฑ์ในการแปลผลระดับค่าเฉลี่ยในการตอบค าถามส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 (สมโภชน์ อเนกสุข, 2552, หน้า 5) 
       ค่าเฉลี่ย            ความหมาย 
 4.21 – 5.00  อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
            3.41 – 4.20  อยู่ในระดับมาก 
         2.61 – 3.40  อยู่ในระดับปานกลาง 
 1.81 – 2.60  อยู่ในระดับน้อย 
       1.00 – 1.80  อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค แนวทางการพัฒนาปรับปรุงในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การทดสอบเคร่ืองมือ 
 การหาความเที่ยงตรง (Validity)  
 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบเนื้อหาและโครงสรา้ง
แบบสอบถาม และปรับปรุงส านวนภาษาท่ีใช้ให้มีความชัดเจนเหมาะสม จากนั้นด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

การหาความน่าเชื่อถือ (Reliability) 
ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม ไปทดลองใช้ (Try Out) กับบุคลากรในหน่วยงานที่มลีักษณะคล้ายคลึงกันกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน  
30 คน และน ามาทดสอบหาค่าความเช่ือมั่น ด้วยการหาค่าสัมประสทิธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการ 
ครอนบาค (อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน,์ 2533, หน้า 125-126) ได้ความเช่ือมั่น 0.959 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมลูด้วยตนเองและเก็บแบบสอบถามคืน โดยมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ 
และความถูกต้องของแบบสอบถาม ได้รบัแบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 140 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วจิัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเรจ็รูป SPSS (Statistical 
Package For Social Science) ดังนี ้
 1. สถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistics) ประกอบด้วย ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพือ่ใช้บรรยายข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferenteial statistics) ใช้สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วย Independent 
Samples t-test และ f-test (One-Way ANOVA)  

ผลการวิจัย  

 การวิจัยเรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผู้วิจัยได้ก าหนดวตัถุประสงค์ในการศึกษาและจากการศึกษาสามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังต่อไปนี ้
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
 จากผลการศึกษา กระบวนการบรหิารทรัพยากรมนุษย์ในส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม ของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังต่อไปนี้ 
 1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุม่ตัวอย่าง จ านวน 140 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 70 มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 52.9 มีการศึกษา
อยู่ในระดับปริญญาโท จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 50.7 และส่วนใหญ่มีอายุราชการน้อยกว่า 5 ปี จ านวน 53 คน 
คิดเป็นร้อยละ37.9 

2. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนษุย์ของส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ด้านการวางแผนและก าหนดนโยบาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.64 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการบริหารอัตราก าลัง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.71 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการสรรหาบุคคล มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 3.85 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.79 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.91 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดา้นการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.96 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.79 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และด้านการพ้นจากงานและระบบบ าเหน็จ
บ านาญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 3. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ด้านความคิดความเข้าใจ มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 3.89 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.76 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านท่าทีความรูส้ึก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.79 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านพฤติกรรมหรือดา้นปฏิบัติ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.85 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในส านักงานปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
 จากผลการศึกษา ผู้วิจยัได้รวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  โดยสรุปเป็นประเด็นไดด้ังต่อไปนี ้
 1. ด้านการวางแผนและก าหนดนโยบาย ผู้บริหารซึ่งเป็นผู้ก าหนดนโยบายควรแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจน 
และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน การวางแผนและก าหนดนโยบายเปน็การก าหนดจากบนลงล่าง ขาดการมีส่วนร่วม
ในระดับต่าง ๆ  

2. ด้านการบริหารอัตราก าลัง อัตราก าลังไมส่อดคล้องกับปริมาณงาน หน่วยงานไม่สามารถบริหาร

อัตราก าลังที่มไีด้อย่างมปีระสิทธิภาพ ข้อจ ากัดที่จ านวนของบุคลากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด การไม่ใหเ้พิ่มอตัราก าลัง  

การลดจ านวนสายงานสนับสนุน โดยเฉพาะต าแหน่งประเภททั่วไปที่ลดไป 100% ซึ่งเป็นผลในทางปฏิบัติอย่างแน่นอน 

3. ด้านการสรรหาบุคคล กระบวนการสรรหาบุคคลมคีวามล่าช้า จากกระบวนการสรรหา เช่น การขอใช้
บัญชีจากหน่วยงานอ่ืน ท าให้เกิดความล่าช้า สรรหาบุคคลไมต่รงกบังาน บางครั้งไม่ทันต่อการสูญเสยีบุคคลไป ไม่ว่า
จะเป็นการโอน ย้าย ลาออก หรือเลื่อนไปต าแหน่งต่างๆ ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินการมาก หลายกระบวนการติดขัด
ด้วยระยะเวลา 
 4. ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา การก าหนดหลักสตูรไม่ตรงตามความต้องการ บุคลากรเพื่อการฝึกอบรม
งานเยอะไมส่ามารถท้ิงงาน บางหลักสูตรมีค่าใช้จ่ายสูง ได้งบประมาณน้อย ผู้มีอ านาจควบคุมก ากับดูแลงบประมาณ 
ใช้งบประมาณด้านฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรน าไปใช้ประโยชน์ทางราชการในเรื่องสนับสนุนผู้บรหิาร ท าให้ไม่มีงบ 
มาใช้พัฒนาบุคลากร การขอไปอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ภายนอกหน่วยงาน การของบประมาณสนับสนุนค่าลงทะเบียน 
มักไมไ่ดร้ับการอนุมตัิให้ไปอบรม บางหลักสตูรไม่มผีลกับการเลื่อนต าแหน่ง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจึงไมใ่ห้ความสนใจ 
บางหลักสตูรผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมไม่สามารถน าความรู้ทีไ่ด้มาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง 
 5. ด้านการประเมินผลการปฏิบัตงิาน การประเมินไม่ได้รับความเปน็ธรรม เลือกปฏิบัตมิีการสนับสนนุ
พวกพ้อง การประเมินไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากความยากง่ายของงานแตกต่างกัน การก าหนดผลงานไม่ท้าทาย 
ระดับ 70% การก าหนดสมรรถนะ 30% ไม่ตอบโจทย์ ระดับเปอร์เซ็นต์ที่ไดไ้ม่จูงใจ 
 6. ด้านการพ้นจากงานและระบบบ าเหน็จบ านาญ การพ้นจากงานด้วยเหตเุกษียณ เห็นว่าการค านวณ
บ าเหน็จบ านาญมีความเป็นธรรมอยู่แล้ว ส่วนการถูกปลดออก ไล่ออก ไม่ควรได้รับบ าเหน็จบ านาญ  

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือศึกษาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 จากผลการศึกษา ผู้วิจยัได้รวบรวมข้อเสนอและแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผูต้อบ
แบบสอบถาม โดยสรุปเป็นประเดน็   ได้ดังต่อไปนี ้
 1. ด้านการวางแผนและก าหนดนโยบาย หน่วยงานควรมีการประกาศนโยบาย แผนให้ชัดเจน โดยอาจ
ก าหนดเป็นวิสยัทัศน์องค์กรและควรให้โอกาสบุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนและก าหนดนโยบาย 
 2. ด้านการบริหารอัตราก าลัง  หน่วยงานควรมอบหมายงานรายบคุคลอย่างชัดเจนโดยก าหนดระยะเวลา
ในการส่งมอบรายชั้นด้วย พัฒนาบุคลากรใหม้ีทักษะความสามารถที่หลากหลายต่อยอดการพัฒนา ทดแทนบุคลากร
ที่ลดจ านวนลงด้วยต าแหน่งข้าราชการอื่น ๆ  
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 3. ด้านการสรรหาบุคคล หน่วยงานควรลดขั้นตอนการด าเนินการในการสรรหาบุคคล ควรจัดสอบให้มี
บัญชีผู้สอบ เพื่อให้บรรจไุด้รวดเรว็ข้ึน สรรหาบคุคลจากสมรรถนะและความเหมาะสมกับงานเป็นหลัก สร้างแรงจูงใจ
ให้บุคลากรไม่ทิ้งองค์กรเกิดความรักความผูกพัน 
 4. ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา หน่วยงานควรส ารวจหลักสูตรให้เป็นไปความต้องการที่จะฝึกอบรม 
ส ารวจหลักสตูรฝึกอบรมระยะสั้นค่าใช้จ่ายน้อยผลักดันให้หลักสูตรต่างๆ ปรากฏในเงื่อนไขการเลื่อนระดับสูงขึ้น 
ก าหนดให้เข้าอบรมทั่วถึงกัน 
 5. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน หน่วยงานต้องมีหลักเกณฑ์ประเมินท่ีชัดเจน และลดการใช้ดุลย
พินิจ การก าหนดตัวช้ีวัดส่วนบุคคลให้มีความท้าทาย แต่หากท าไม่ได้และไม่ใช่ความผิดพลาด อาจต้องพิจารณาเป็น
กรณไีป ให้มีระดับเกณฑ์ประเมินที่จูงใจ  
 6. ด้านการพ้นจากงานและระบบบ าเหน็จบ านาญ การถูกปลดออก ไล่ออกด้วยเหตุทุจรติ อาจต้องน ามา
เป็นกรณตีัวอย่าง เพื่อไม่ให้คนท่ีก าลังจะผดิไม่กล้าที่จะท าต่อไป   

อภิปรายผลการวิจัย 

สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะส่วนบคุคลของข้าราชการส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่แตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แตกต่างกัน 

 การวิจัยเรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานและจากการทดสอบสมมติฐานสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานของการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของความคดิเห็นเกีย่วกับการบริหารทรัพยากรมนุษย ์จ าแนกตามเพศ 
การทดสอบ t test 

เพศ 

ชาย                      หญิง 
(n = 42)                   ( n = 98 ) 

t Sig. 

x  S.D. x  S.D.   

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

3.796 0.605 3.787 0.664 0.076 0.940 

รวม 3.796 0.605 3.787 0.664   

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางพบว่า เพศทีแ่ตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบรหิารทรัพยากรมนุษย์ไม่แตกตา่งกัน อย่าง
ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 อภิปรายได้ว่า เพศไม่ส่งผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรพัยากรมนุษย์ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เยาวเรศ  กาทองทุ่ง (2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการในก ากับของรัฐ กรณีศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็น
ของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาที่มีเพศต่างกัน มีความคดิเห็นต่อการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยข์อง
มหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ ไม่มคีวามต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิรุทธิ ์ พิกุลเทพ (2558) ศึกษาวิจัย
เรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลตามการรับรู้ของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 ผลการศึกษาพบว่า ผลการเปรียบเทียบสภาพปัญหาการบริหารงาน
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บุคคลตามการรับรู้ของครูที่มสีภาพต่างกันทางด้านเพศ ผู้มีการรับรู้เกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหารโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานของการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของความคดิเห็นเกีย่วกับการบริหารทรัพยากรมนุษย ์จ าแนกตามอาย ุ
การทดสอบ  One-way ANOVA หรือ f test 

 
อาย ุ

อายุมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

x  S.D. F Sig. 

21 - 30 ปี 3.994 0.413 0.628 
 
 
 

0.598 

31 - 40 ปี 3.737 0.660  
41 – 50 ปี 
51 - 60 ปี 

3.824 
3.794 

0.693 
0.640 

 

 3.790 0.645   
*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางพบว่า อายทุีแ่ตกต่างกันมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไม่แตกต่างกัน 
อย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 อภิปรายได้ว่า อายไุมส่่งผลต่อความคดิเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
มนุษย ์ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เยาวเรศ  กาทองทุ่ง (2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการในก ากับของรัฐ กรณีศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็น
ของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาที่มีอายตุ่างกัน มีความคดิเห็นต่อการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของ
มหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ ไม่มคีวามต่างกัน  

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานของการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของความคดิเห็นเกีย่วกับการบริหารทรัพยากรมนุษย ์จ าแนกตามระดับการศึกษา 
การทดสอบ  One-way ANOVA หรือ f test 

 
ระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษามผีลต่อความคดิเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

x  S.D. F Sig. 

ต่ ากว่าปริญญาตร ี 3.933 0.652 0.091 0.965 

ปริญญาตร ี 3.780 0.522   
ปริญญาโท 3.785 0.741   
ปริญญาเอก 3.833 0.764   

 3.789 0.645   

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางพบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมคีวามคดิเห็นเกี่ยวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษยไ์ม่
แตกต่างกัน อย่างไม่มีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  อภิปรายได้วา่ ระดับการศึกษาไม่ส่งผลต่อความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบรหิารทรัพยากรมนษุย์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระพงษ์ชัย  ชยว์โส (2556)  ได้ศกึษาเรื่อง การ
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บริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักงานบริหารงานโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค ผลการวิจัยพบว่า พระธรรม
จาริกท่ีมีระดับการศึกษาสามัญต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักงานบรหิารงาน
โครงการพระธรรมจาริกส่วนภมูิภาค โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เยาวเรศ  กาทองทุ่ง 
(2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการในก ากับของรัฐ 
กรณีศึกษา มหาวิทยาลยัพะเยา ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาที่มรีะดับ
การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นตอ่การบริหารจัดการทรัพยากรมนษุย์ของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ไม่มคีวาม
ต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวจิัยของ นายกิตต ิ มิล าเอียง (2557)  ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารทรพัยากรมนุษย ์
กรณีศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ีผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษาของบุคลากรที่แตกตา่งกันมีทัศนคติ
ต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวมที่ไม่แตกต่างกัน  

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานของการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของความคดิเห็นเกีย่วกับการบริหารทรัพยากรมนุษย ์จ าแนกตามอายรุาชการ 
การทดสอบ  One-way ANOVA หรือ f test 

 
อายุราชการ 

อายุราชการมผีลต่อความคดิเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

x  S.D. F Sig. 

น้อยกว่า 5 ป ี 3.793 0.595 1.222 0.305 
5 - 10 ป ี 3.721 0.660   
11 - 15 ปี 4.038 0.521   
16 - 20 ปี 3.611 0.803   
มากกว่า 20 ป ี 3.745 0.732   

 3.790 0.645   

 *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางพบว่า อายุราชการที่แตกต่างกันมีความคดิเห็นเกีย่วกับการการบรหิารทรัพยากรมนุษย์ไม่
แตกต่างกัน อย่างไม่มีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อภิปรายได้ว่า อายุราชการไม่ส่งผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เยาวเรศ  กาทองทุ่ง (2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานมหาวิทยาลยัสายบริการในก ากับของรัฐ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ผล
การศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาที่มรีะยะเวลาในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ไม่มีความต่างกัน และยังสอดคลอ้งกับงานวิจัย
ของ วิลาวรรณ ์ ปังอุทา (2557) ศึกษาวิจัยการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ผลการศึกษาพบว่า ประสบการณส์อนกับระดับการบริหารงานบุคคลของ
โรงเรียนประถมศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

 สรุปสมมติฐานข้อที่ 1 เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอายรุาชการของข้าราชการส านักปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไม่แตกต่างกัน 
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ 



12 
 

 
 

สมมติฐานข้อที่ 2 กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
มนุษยข์องข้าราชการส านกังานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ตารางที่ 5 กระบวนการบริหารทรพัยากรมนุษยส์่งผลต่อความคดิเหน็เกี่ยวกับการบรหิารทรัพยากรมนุษย์ 

การทดสอบ  One-way ANOVA หรือ f test 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ด้านการวางแผนและก าหนด
นโยบาย 

ระหว่างกลุม่ 33.924 9 3.769 20.537 0.000* 
ภายในกลุ่ม 23.860 130 0.184   

 รวม 57.784 139    
ด้านการบริหารอัตราก าลัง ระหว่างกลุม่ 30.848    9 3.428 16.543 0.000* 

ภายในกลุ่ม 26.935 130 0.207   
รวม 57.784 139    

ด้านการสรรหาบุคคล ระหว่างกลุม่ 33.220   11 3.020 15.737 0.000* 
ภายในกลุ่ม 24.564 128 0.192   

รวม 57.784 139    
ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา ระหว่างกลุม่ 39.117   12 3.260 22.177 0.000* 

ภายในกลุ่ม 18.667 127 0.147   
 รวม 57.784 139    
ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

ระหว่างกลุม่ 40.479   11 3.680 27.220 0.000* 
ภายในกลุ่ม 17.305 128 0.135   

รวม 57.784 139    

ด้านการพ้นจากงานและ
ระบบบ าเหน็จบ านาญ 

ระหว่างกลุม่ 36.304  10 3.630 21.802 0.000* 
ภายในกลุ่ม 21.480 129 0.167   

รวม 57.784 139    

 จากตารางพบว่า กระบวนการบรหิารทรัพยากรมนุษย์ ด้านการวางแผนและก าหนดนโยบาย ส่งผลตอ่ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อภิปรายว่า การวางแผน 
และก าหนดนโยบายส่งผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ  
วิลาวรรณ ์ ปังอุทา (2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง การบรหิารงานบุคคลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ผลการศึกษาพบว่า การบรหิารงานบุคคลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การวางแผนอตัราก าลัง การสรรหา
บุคคล การพัฒนาบุคลากร การพน้จากงาน และผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ตามขนาดของโรงเรยีนที่แตกต่างกัน ระดับการ
บริหารงานบุคคลของโรงเรียนประถมศึกษา แตกต่างกัน และเป็นไปตามแนวคิดของ บุญเลิศ  ไพรินทร์ (อ้างถึงใน 
วีณา  พึงวิวัฒน์นิกุล, 2561, หน้า 4 - 7) ได้กล่าวสรุปว่า การวางแผนทรัพยากรมนุษยเ์ป็นกระบวนการทาง
สติปัญญาที่พิจารณาก าหนดแนวทางปฏิบัติงาน มีการตดัสินใจตามวัตถุประสงค์และการคาดคะเนอยา่งใช้ดุลพินิจ 
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และการก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นนโยบายหลักท่ีก าหนดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
นโยบายจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ช่วยแนะแนวทางให้การปฏิบัติกจิกรรมต่างๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น 
การวางแผนก าลังคนในภาครัฐ จึงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การกลางที่ท าหน้าท่ีวางแผนก าลังคน 
ของประเทศ 
 กระบวนการบริหารทรัพยากรมนษุย์ ด้านการบรหิารอัตราก าลัง ส่งผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับการบรหิาร
ทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 อภิปรายว่า การบริหารอัตราก าลัง ส่งผลต่อความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบรหิารทรัพยากรมนษุย์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิลาวรรณ ์ ปังอุทา (2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง  
การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  
ผลการศึกษาพบว่า การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 3 ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การวางแผนอัตราก าลัง การสรรหาบุคคล การพัฒนาบุคลากร การพ้นจากงาน 
และผลการเปรยีบเทียบการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนประถมศกึษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ตามขนาดของโรงเรยีนที่แตกต่างกัน ระดับการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน
ประถมศึกษา แตกต่างกัน และเปน็ไปตามแนวคิดของ บุญเลิศ  ไพรนิทร์ (อ้างถึงใน วีณา  พึงวิวัฒน์นิกุล, 2561, 
หน้า 4 - 7) ได้กล่าวสรุปว่า การก าหนดต าแหนง่ เมื่อมีการวางแผนความต้องการก าลังคนไว้ล่วงหน้าแล้ว ข้ันต่อมา
คือ การก าหนดต าแหน่ง และอัตราเงินเดือน รองรับความจ าเป็นและความต้องการตามแผนก าลังคนนั้น ก่อนท่ีจะ
ด าเนินการสรรหาบุคคลตามต าแหน่ง ซึ่งประกอบไปด้วยประเภท ระดับ และจ านวนของต าแหน่งนั้นๆ ด้วย 
 กระบวนการบริหารทรัพยากรมนษุย์ ด้านการสรรหาบุคคล ส่งผลตอ่ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 อภิปรายว่า การสรรหาบุคคล ส่งผลต่อความคิดเห็นเกีย่วกับ 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิลาวรรณ ์ ปังอทุา (2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง  
การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  
ผลการศึกษาพบว่า การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 3 ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การวางแผนอัตราก าลัง การสรรหาบุคคล การพัฒนาบุคลากร การพ้นจากงาน 
และผลการเปรยีบเทียบการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนประถมศกึษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ตามขนาดของโรงเรยีนที่แตกต่างกัน ระดับการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน
ประถมศึกษา แตกต่างกัน และเปน็ไปตามแนวคิดของ บุญเลิศ  ไพรนิทร์ (อ้างถึงใน วีณา  พึงวิวัฒน์นิกุล, 2561, 
หน้า 4 - 7) ได้กล่าวสรุปว่า การสรรหาบุคคล คือ กระบวนการแสวงหา การสอบแข่งขัน การสอบคดัเลือก  
การคัดเลือกบุคคลเพื่อการบรรจุ และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท่ีว่างอยู่ เพื่อให้การบริหารและการปฏบิัติงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ  
 กระบวนการบริหารทรัพยากรมนษุย์ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา สง่ผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 อภิปรายว่า การฝึกอบรมและพัฒนาส่งผลต่อ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิลาวรรณ ์ ปังอุทา (2557) 
ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานบุคคลของโรงเรยีนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 3 ผลการศึกษาพบว่า การบริหารงานบุคคลของโรงเรยีนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การวางแผนอัตราก าลัง การสรรหาบุคคล การพัฒนา
บุคลากร การพ้นจากงาน และผลการเปรยีบเทียบการบริหารงานบคุคลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ตามขนาดของโรงเรียนท่ีแตกต่างกัน ระดับการบริหารงานบุคคล
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ของโรงเรียนประถมศึกษา แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของ บุญเลิศ  ไพรินทร์ (อ้างถึงใน วีณา  พึงวิวัฒน์นิกุล, 
2561, หน้า 4 - 7) ได้กล่าวสรุปวา่ การฝึกอบรมและพัฒนาเป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็น
การพัฒนาบุคคลในขณะปฏบิัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยดั และท าให้การท างานของบุคคล
นั้นๆ เป็นไปด้วยความพึงพอใจ เปน็ไปตามแนวคิดของ Leonard Nadler (อ้างถึงใน ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี, 2559, 
หน้า 7) ได้อธิบายว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง อนุกรมของกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีถูกออกแบบและจัดระบบ
เพื่อน าไปปฏิบัติในเวลาที่ก าหนด เพื่อปรับปรุงพฤติกรรมของมนุษย์ และเป็นไปตามแนวคิดของ เดช  อุณหะจิรังรักษ์ 
(2561, หน้า 14) ได้อธิบายว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความเช่ือมโยงกับบริบทของการพัฒนาประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับประเทศก าลังพัฒนาทั้งหลาย ก็คือการท าให้ทรัพยากรมนุษย์นั้นๆ มีคณุภาพ หรือการท า
ให้คนมีคุณภาพ แต่คณุภาพของทรัพยากรมนุษย์ หรือคณุภาพของคนในลักษณะใดจึงจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุน
กระบวนการพัฒนา ควรสอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ ด้วย  
 กระบวนการบริหารทรัพยากรมนษุย์ด้านการประเมินผลการปฏิบัตงิาน ส่งผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 อภิปรายว่า การประเมินผลการปฏิบตัิงาน ส่งผลต่อ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระพงษ์ชัย  ชยว์โส (2556) 
ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักงานบริหารงานโครงการพระธรรมจาริกส่วนภมูภิาค  
ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคดิเห็นของพระธรรมจาริกต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักงานบริหารงาน
โครงการพระธรรมจาริกส่วนภมูิภาค ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การสรรหาบคุคล การฝึกอบรมและพัฒนา  และการประเมิน 
ผลการปฏิบตัิงาน ปัจจัยส่วนบุคคลของพระธรรมจาริกมีความคดิเหน็ต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักงาน
บริหารงานโครงการพระธรรมจารกิส่วนภูมภิาค โดยภาพรวมแตกตา่งกัน  และเป็นไปตามแนวคดิของ บุญเลิศ  
ไพรินทร์ (อ้างถึงใน วีณา  พึงวิวัฒน์นิกุล, 2561, หน้า 4 - 7) ได้กลา่วสรุปว่า การประเมินผลการปฏิบตัิงาน คือ 
ระบบการประเมินผลตัวบคุคล อันเนื่องมาจากผลการปฏิบัติงานโดยอาศัยหลักเกณฑ์และวิธตี่างๆ อย่างปราศจาก
อคติ โดยการเปรยีบเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานการท างาน รวมทั้งการประเมินคณุสมบัติทีจ่ าเป็นต่อการ
ท างานของบุคคลด้วย  
 กระบวนการบริหารทรัพยากรมนษุย์ด้านการพ้นจากงานและระบบบ าเหน็จบ านาญ ส่งผลต่อความคดิเห็น
เกี่ยวกับการบรหิารทรัพยากรมนษุย์ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 อภิปรายว่า การพ้นจากงานและระบบ
บ าเหน็จบ านาญ ส่งผลต่อความคดิเห็นเกี่ยวกับการบรหิารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิลาวรรณ ์  
ปังอุทา (2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ผลการศึกษาพบว่า การบรหิารงานบคุคลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การวางแผนอัตราก าลัง การสรรหาบุคคล การ
พัฒนาบุคลากร การพ้นจากงาน และผลการเปรยีบเทียบการบริหารงานบุคคลของโรงเรยีนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ตามขนาดของโรงเรียนท่ีแตกต่างกัน ระดบัการ
บริหารงานบุคคลของโรงเรียนประถมศึกษา แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ บุญเลิศ  ไพรินทร์ (อ้างถึงใน 
วีณา  พึงวิวัฒน์นิกุล, 2561, หน้า 4 - 7) ได้กล่าวสรุปว่า การพ้นจากงานและระบบบ าเหน็จบ านาญ การพ้นจาก
หน้าท่ีการงานเนื่องจากการลาออก ทุพลภาพและเกษียณอายุ การพ้นจากหน้าท่ีจะได้รับบ าเหน็จบ านาญจะต้องเป็น
ผู้มีความประพฤตดิี และได้ทุม่เทในการท างานในหน้าท่ีมาด้วยดีตลอดระยะเวลาการท างาน  
 สรุปสมมติฐานข้อที่ 2 ด้านการวางแผนและก าหนดนโยบาย ด้านการบริหารอัตราก าลัง ด้านการสรรหา
บุคคล ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา ด้านการประเมินผลการปฏิบัตงิาน  และด้านการพ้นจากงานและระบบบ าเหน็จ
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บ านาญ ส่งผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว ้
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเรื่อง การบริหารทรพัยากรมนุษย์ของส านักงานปลัดกระทรงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี ้
 1. ด้านการวางแผนและก าหนดนโยบาย ควรมีการประกาศนโยบาย แผนให้ชัดเจน โดยอาจก าหนดเป็น
วิสัยทัศน์องค์กรและควรให้โอกาสบุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนและก าหนดนโยบาย 
 2. ด้านการบริหารอัตราก าลัง ควรมอบหมายงานรายบุคคลอย่างชัดเจน พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ
ความสามารถท่ีหลากหลายต่อยอดการพัฒนาทดแทนบุคลากรทีล่ดจ านวนลงด้วยต าแหน่งข้าราชการอื่น ๆ 
 3. ด้านการสรรหาบุคคล ควรลดขั้นตอนการด าเนินการในการสรรหาบุคคล ควรจัดสอบเพื่อให้มีบัญชีผู้
สอบแข่งขันได ้เพื่อให้บรรจุได้รวดเร็วข้ึน สรรหาบุคคลจากสมรรถนะและความเหมาะสมกับงานเป็นหลัก 
 4. ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา ส ารวจหลักสตูรใหเ้ป็นไปความต้องการ ส ารวจหลักสตูรฝึกอบรมระยะ
สั้นท่ีมีค่าใช้จ่ายน้อย ผลักดันให้หลักสูตรต่างๆ ปรากฏในเงื่อนไขการเลื่อนระดับสูงขึ้น ก าหนดให้เข้าอบรมทั่วถึงกัน
เพื่อเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้พร้อมที่จะท างานด้วยความเต็มใจ    
 5. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ควรมีหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีปราศจาก
อคติ การก าหนดตัวช้ีวัดส่วนบุคคลให้มีความท้าทาย หากท าไมไ่ดต้ามที่ก าหนดและไม่ใช่ความผดิพลาด ควรปรับ
ระดับเกณฑ์ประเมินท่ีจูงใจให้อยากปฏิบัติงานมากข้ึน  
 6. ด้านการพ้นจากงานและระบบบ าเหน็จบ านาญ หน่วยงานควรจัดให้มีให้ความรู้ในเรื่องการเลือกรับ
บ าเหน็จ หรือการเลือกรับบ านาญ โดยเฉพาะการเลือกรับบ านาญในระบบเก่า (Undo) กับระบบใหม่ผา่นกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.)  
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