
 

 

 

 



 

สรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาพแวดลอมในการทํางาน สํานักงานเทศบาลตําบลสามเงา 

ประจําปงบประมาณ 2563 

 แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาพแวดลอมในการทํางาน สํานักงานเทศบาลตําบลสามเงา 

ประจําปงบประมาณ 2563 มีจุดมุงหมายในการคนหาปจจัยที่มีผลตอความสุข ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของ

บคุลากร สังกัดเทศบาลตําบลสามเงา เพ่ือนําผลการประเมินท่ีไดมาวิเคราะหขอมลูเพื่อใชในการพัฒนาระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคล การเรียนรู และสรางแรงจูงใจ ตลอดจนการสรางความสุขในการทํางาน ตอไป โดยไดทําการแจก

แบบประเมิน ใหกลุมเปาหมาย ประกอบดวย พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ และ

พนกังานจางเหมา จํานวน 66 ชุด (มผีูตอบแบบ จํานวน 55 ชุด) คดิเปนรอยละ 83.33  

 ผลการประเมิน ดังนี ้
 
ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไป 
 

จํานวนผูตอบแบบประเมิน 
จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

1. สํานักปลัดเทศบาล 16 29.09 
2. กองคลัง 7 12.73 
3. กองชาง 15 27.27 
4. กองการศึกษา 11 20.00 
5. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 6 10.91 

 55 100.00 
 
 

เพศ จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

1. ชาย 28 50.91 
2. หญิง 27 49.09 

 55 100.00 
 

ชวงอายุ จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

1. 20-30 ป 9 16.36 
2. 31-40 ป 9 16.36 
3. 41-50 ป 28 50.91 
4. มากกวา 50 ป 9 16.36 

 55 100.00 
 

  

สาํนักปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา

กองสาธารณสุขและ

สิงแวดล้อม

ชายหญิง

 20-30 ปี

 31-40 ปี

 41-50 ปี

มากกว่า 50 ปี
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ระดบัการศึกษา จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

1. ตํ่ากวาปริญญาตรี 24 43.64 
2. ปรญิญาตรี 26 47.27 
3. สูงกวาปริญญาตรี 5 9.09 

 55 100.00 
 

 

 

สถานภาพการรับราชการ/ทํางาน 
(ผูตอบแบบประเมิน) 

จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

1. พนกังานเทศบาล 18 32.73 
2. ลูกจางประจํา 6 10.91 
3. พนกังานจางตามภารกิจ 7 12.73 
4. จางเหมาบริการ 24 43.64 

 55 100.00 
 

 

 

อายุราชการ/อายุงาน จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

1. นอยกวา 10 ป 22 40.00 
2. 10-15 ป 12 21.82 
3. 16-20 ป 12 21.82 
4. มากกวา 20 ป 9 16.36 

 55 100.00 
 

 

 

 

  

ตาํกว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี

พนักงานเทศบาล

ลูกจา้งประจาํ

พนักงานจา้งตามภารกิจ

จา้งเหมาบริการ

น้อยกว่า 10 ปี

10-15 ปี

 16-20 ปี

 มากกว่า 20 ปี
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ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานใน
สํานักงานเทศบาลตําบลสามเงา 

จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

1. นอยกวา 1 ป 9 16.36 
2. 1-5 ป 10 18.19 
3. 6-10 ป 9 16.36 
4. มากกวา 10 ป 27 49.09 

 55 100.00 
 

 

 
ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาพแวดลอมในการทํางาน 
 คาเฉลี่ยในการประเมินมีความหมาย ดงัน้ี 
 4.21 – 5.00 หมายถึง  มากที่สุด 
 3.41 – 4.20 หมายถึง  มาก 
 2.61 – 3.40 หมายถึง  ปานกลาง 
 1.81 – 2.60 หมายถึง  นอย 
 1.00 – 1.80 หมายถึง  นอยที่สุด 
 

ประเด็นคําถาม คาเฉลี่ยความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 

2.1 ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน   
2.1.1 สถานที่ทํางานของทานมีแสงสวางในหองทาํงานเอ้ือตอการ
ปฏิบัติงาน 

4.10 มาก 

2.1.2 วัสดุ อุปกรณ สําหรับใชงานท่ีทันสมัย เหมาะสม เพียงพอตอการ
ทาํงาน 

3.30 ปานกลาง 

2.1.3 หนวยงานของทานมีการจัดบริการน้ําด่ืม ที่เพียงพอตอความตองการ 3.00 ปานกลาง 

2.1.4 หนวยงานของทานมีหองนํ้าสะอาด ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอ 3.10 ปานกลาง 
2.1.5 การจัดสถานที่ในการทํางานเปนสัดสวน สะอาด เปนระเบียบ 
เรียบรอย สะดวกตอการทํางาน 

3.40 ปานกลาง 

2.1.6 หนวยงานของทานมีสถานที่พักผอนหยอนใจอยางเหมาะสม 2.90 ปานกลาง 

2.1.7 หนวยงานของทานมีพ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรมตาง ๆ อยางเหมาะสม 3.40 ปานกลาง 

2.1.8 สภาพแวดลอมภายในหนวยงานของทานมีภูมทัิศนท่ีสวยงาม รมรื่น 3.00 ปานกลาง 
2.1.9 สภาพแวดลอมในหนวยงานของทานเอ้ือตอการสงเสริมสุขภาพของ
บุคลากร 

3.10 ปานกลาง 

2.1.10 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ในหนวยงาน 

3.56 มาก 

2.1.11 การมีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงหรือพัฒนา
เก่ียวกับสภาพแวดลอมในการทํางาน และส่ิงอํานวยความสะดวก 

3.46 มาก 

 
 
 

  น้อยกว่า 1 ปี

 1-5 ปี

 6-10 ปี

มากกว่า 10 ปี
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ประเด็นคําถาม คาเฉลี่ยความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 

2.2 ดานการส่ือสารของบุคลากรในองคกร   
2.2.1 การไดรบัขอมูล ขาวสาร ความรูท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานอยาง
สม่ําเสมอและทันเวลา 

3.60 มาก 

2.2.2 หนวยงานมีความสมํ่าเสมอในการแจงขาวสารความเคลื่อนไหว
ในองคกร หรือกิจกรรมขององคกร 

3.60 มาก 

2.2.3 หนวยงานมีชองทางการสื่อสารท่ีเหมาะสมเพ่ือเปดโอกาสให
แสดงความคิดอยางอิสระ 

3.40 ปานกลาง 

2.2.4 มีโอกาสแสดงความคิดเห็นท่ีเปนประโยชนท้ังในระดับกลุมงาน
และระดับหนวยงาน 

3.30 ปานกลาง 

2.2.5 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสะดวกและรวดเร็ว 3.30 ปานกลาง 
2.2.6 มีการประชุมแลกเปลี่ยนขอมูลภายในหนวยงานอยางเพียงพอ
และสม่ําเสมอ 

3.50 มาก 

 
ประเด็นคําถาม คาเฉลี่ยความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 

2.3 ดานภาวะผูนําและวัฒนธรรมองคกร   
2.3.1 ผูบังคับบัญชามีการชี้แจงใหผูปฏิบัติหรือผูใตบังคับบัญชาเขาใจ
นโยบายและแนวทางปฏิบัตอิยางชัดเจน 

3.50 มาก 

2.3.2 การแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางผูปฏิบัติงานกับ
ผูบังคับบัญชาและมีการรับฟงความคิดเห็นของกันและกัน 

3.60 มาก 

2.3.3 ผูบังคับบัญชาใหคาํแนะนาํ และสอนงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
ในการทํางาน 

3.50 มาก 

2.3.4 ผูบังคับบัญชาเปนแบบอยางท่ีดีใหแกบุคลากรในองคกรได 3.60 มาก 
2.3.5 ผูปฏิบัติงานและเพ่ือนรวมงานมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น
และขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

3.40 ปานกลาง 

2.3.6 ทานสามารถทํางานเปนทีม เพ่ือใหเกิดความรวมมือและการ
ทํางานท่ีมีคุณภาพ 

3.80 มาก 

 
ประเด็นคําถาม คาเฉลี่ยความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 

2.4 ดานลักษณะงาน   
2.4.1 ปริมาณงานท่ีไดรับมอบหมายมีความเหมาะสมกับตําแหนง
หนาท่ี 

3.80 มาก 

2.4.2 งานท่ีไดรับมอบหมายสงเสริมใหใชความคิดริเร่ิมสรางสรรคส่ิง
ใหม ๆ เพื่อพัฒนางาน 

3.70 มาก 

2.4.3 ผูบังคับบัญชามอบหมายงานใหตรงความรู ความสามารถ 3.70 มาก 

2.4.4 มีอิสระในการตัดสินใจเพ่ือความสําเร็จในงานท่ีรับผดิชอบ 3.60 มาก 
2.4.5 ทานมีโอกาสไดรับการอบรม / การพัฒนาศักยภาพอยาง
เหมาะสม 

3.30 ปานกลาง 
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ประเด็นคําถาม คาเฉลี่ยความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 

2.5 ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ   
2.5.1 รายไดคาตอบแทนและสวัสดิการท่ีไดรับมีความเหมาะสมตอ
ปริมาณงาน 

3.50 มาก 

2.5.2 หนวยงานมีการพิจารณาการเล่ือนเงินเดือนอยางเหมาะสมและ
ยุติธรรม 

3.30 ปานกลาง 

2.5.3 หนวยงานมีการยกยองใหรางวัลแกบุคคล/ทีมงาน ท่ีมีผลงานดี 3.00 ปานกลาง 
 
 

ประเด็นคําถาม คาเฉลี่ยความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 
4.1 ความพยายามทุมเทปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ
องคกร 

  

4.1.1 ทานปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความรูความสามารถ 
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค และความสําเร็จขององคกร 

4.10 มาก 

4.1.2 ทานเต็มใจและยินดีท่ีจะปฏิบัติตามนโยบายขององคกรอยาง
เครงครัด 

4.20 มาก 

4.1.3 เม่ือพบปญหาและอุปสรรคการทํางานทานมีการสรุปบทเรียน
และวางแผนท่ีจะพัฒนาการทํางานใหดีย่ิงขึ้น 

3.90 มาก 

4.1.4 ทานคิดรเิร่ิมวิธีการตาง ๆ เพ่ือใชในการปรับปรุงการทํางานใหดี
ข้ึนอยางตอเน่ืองตลอดเวลา 

3.80 มาก 

4.1.5 ทานเต็มใจท่ีจะทาํงานตอใหเสร็จ ถึงแมวาจะเลยเวลาเลิกงานไป
แลวหรือนํางานไปทําตอที่บาน 

4.10 มาก 

4.1.6 ทานนําความรูท่ีไดจากการเรยีนรูและการแลกเปล่ียนเรียนรูท้ัง
จากภายนอกและภายในองคกรมาใชในการพัฒนางานและปรับปรุง
งานใหดขีึ้นอยางตอเน่ือง 

3.90 มาก 

 
 

ประเด็นคําถาม คาเฉลี่ยความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 

4.2 ความภาคภูมิใจและจงรักภักดีตอองคกร   
4.2.1 เม่ือองคกรของทานมีการพัฒนามากข้ึน ทานมีความภาคภูมิใจ
ตามไปดวย 

4.30 มากที่สุด 

4.2.2 ทานมีความภาคภูมิใจและยินดีจะบอกกับผูอื่น วาทานทํางานท่ี
องคกรแหงน้ี 

4.20 มาก 

4.2.3 ทานรูสึกภูมิใจเม่ือไดยินบุคคลอื่นกลาวถึงองคกรในทางท่ีดี 4.30 มากที่สุด 
4.2.4 ทานมีพฤติกรรมเปนแบบอยางท่ีดีท่ีชวยสงเสริมภาพลักษณของ
องคกรอยางสมํ่าเสมอ 

4.10 มาก 

4.2.5 ทานมีความซื่อสัตยและจงรักภักดีตอองคกร โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนขององคกรเปนท่ีต้ัง 

4.30 มากที่สุด 
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ประเด็นคําถาม คาเฉลี่ยความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 

4.3 การดํารงสมาชิกภาพและเปนสวนหนึ่งขององคกร   

4.3.1 ทานเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ขององคกรอยางสมํ่าเสมอ 4.30 มากที่สุด 
4.3.2 เม่ือทานทํางานในองคกรแหงน้ีเปนเวลานาน ทานย่ิงรูสึกเปน
สวนหน่ึงขององคกร 

4.20 มาก 

4.3.3 ทานต้ังใจท่ีจะปฏิบัติงานกับองคกรน้ีจนกวาจะเกษียณอายุ
ราชการ 

4.20 มาก 

4.3.4 ทานไมคิดจะไปปฏิบัติงานที่องคกรอ่ืน แมวาจะไดรับตําแหนง
และเงินเดือนท่ีดีกวา 

3.80 มาก 

 
 ผลการประเมินพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการทํางาน ภาพรวม  

อยูในระดับ พึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 3.69) โดยสรุป ดังน้ี 

 
ความพึงพอใจภาพรวม คาเฉล่ียความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 

1. ความภาคภูมิใจและจงรักภักดีตอองคกร 4.25 มากที่สุด 
2. การดาํรงสมาชิกภาพและเปนสวนหน่ึงขององคกร 4.10 มาก 
3. ความพยายามทุมเทปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 3.98 มาก 
4. ดานลักษณะงาน 3.61 มาก 
5. ดานภาวะผูนําและวัฒนธรรมองคกร 3.58 มาก 
6. ดานการส่ือสารของบุคลากรในองคกร 3.50 มาก 

7. ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 3.29 ปานกลาง 
8. ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ 3.27 ปานกลาง 
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ขอเสนอแนะ และความคิดเห็น 
3.1 ปญหาและสิ่งที่ทําใหทานเกิดความรูสึกไมพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการทํางาน 

1) การจัดวางอุปกรณสํานักงานที่ไมเหมาะสม อาจทําใหไดรับสารพิษสะสม เปนอันตอรางกายในระยะยาว 
2) ขาดความรวมมือในการทํางาน และการทํากิจกรรมตาง ๆ 
3) สถานที่เก็บเอกสาร/วัสดุ อุปกรณ ไมเพียงพอ ไมเหมาะสม 
4) การทํางานรวมกันในแตละหนวยงานมีการประสานงานไมดีพอ 
5) มีผูไมใหความรวมมือในการทํางาน แบงแยกเปนกลุม 

 
3.2 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงตาง ๆ เพื่อใหเกิดความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการทํางาน 

1) จัดสถานที่วางอุปกรณใหเหมาะสมกับการใชงาน 
2) การทํากิจกรรมตาง ๆ ควรมีการรวมมือ รวมใจ เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อใหงานสําเร็จลุลวง 

เปนไปดวยด ี
3) ปรับปรงุอาคารสํานักงาน แบงพ้ืนที่การทํางาน – การจัดเก็บเอกสารใหเปนสัดสวน เหมาะสม 
4) การทํางาน การประสานงาน แตละกอง เม่ือทํางานรวมกันควรจะเปนไปในทิศทางเดียวกัน และมีความ

สามัคคีกันใหมากข้ึน งานจะมีประสิทธิภาพสูงสุด 
5) ความรมร่ืนของสภาพแวดลอมในสํานักงาน 
6) อาคารสถานท่ีในการอยูเวรยามรักษาการณ 
7) การปฏิบัติงานของแตละกอง ควรอยูในอาคารเดียวกัน เพ่ือความสะดวกสําหรับประชาชนผูมาติดตอ

ขอรับบริการ  
 

3.3 ทานมีแนวทางในการสรางวัฒนธรรมองคกรอยางไร 
1) เขารวมกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมองคกรทุกกิจกรรม/และประพฤติตนเปนขาราชการที่ดีมีความซื่อสัตย

สุจริตโดยยึดหลักตามคุณธรรม และจริยธรรม ความโปรงใสในการทําดําเนินงาน 
2) ควรมีความรักสามัคคีในองคกร 
3) การมีสวนรวมในการทํางาน และความโปรงใส และความยุติธรรม 
4) คนในองคกรควรใหความรวมมือกัน และเอื้ออาทรตอกัน 
5) ใหเขาแถวเคารพธงชาติทุกคน ทกุวันจันทร 
6) ทุกกองทานอาหารกลางวันรวมกันเดือนละ 1 คร้ัง 

 
3.4 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

1) ควรมีมุมบริการน้ําดื่มแกประชาชนที่มาติดตอ 
2) การปฏิบัติงาน ควรมีการกําหนดกฎระเบียบที่ชัดเจน โดยคํานึงถึงองคกรเปนหลัก โดยไมเครงครัด จนตึง

หรือหยอนจนเกินไป 
3) องคกรควรจะมีความรัก และสามัคคีกัน และทํางานเปนทีม 
4) งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีเจาหนาที่ปฏิบัติงานจํานวนนอย บางคร้ังงานก็มาหลายดานในเวลา

เดียวกัน มีผลใหการปฏิบัติงานทําไดอยางไมเต็มที่ ลาชาไปบาง 
5) การอยูรวมกันในองคกรควรเคารพสถานที่ทํางาน ใหเกียรติเพื่อนรวมงานไมสงเสียงดังไมนนิทาวารายกัน 
6) ขอใหจัดกิจกรรมหรือมีการอบรมเร่ืองการอยูรวมกันในสังคม มารยาททางสังคม การพูด ไมสงเสียงดัง

เกินไปในสถานที่ราชการ ใหเกียรติประชาชนผูมาติดตอ 


