
 
 

บันทกึขอ้ความ 
ส่วนราชการ ส ำนักปลัด   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยม้ำ   
ที่  พร  76601 /   -    วันที ่ 1  ตุลำคม  2563 
เรื่อง  ขออนุมัติให้มีกำรส ำรวจกำรประเมินควำมพงึพอใจและแรงจูงใจในกำรท ำงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 
เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยม้ำ      
       
            ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยม้ำ  มีควำมประสงค์ที่จะประเมินควำมพึงพอใจ  และแรงจูงใจ
ในกำรท ำงำน  ของพนักงำนส่วนต ำบล  พนักงำนครู  และพนักงำนจ้ำง  ในด้ำนกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยม้ำ  กำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล  กำรจัดกำรสภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำน  และแรงจูงใจในกำรท ำงำน  เพ่ือน ำข้อมูลมำปรับปรุง ใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำร  และสนับสนุนกำร
ท ำงำนกำรท ำงำนของบุคลำกรในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยม้ำ  ให้มีกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ มีขวัญ
และก ำลังใจในกำรท ำงำน  เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรงำนขององค์กร  ท ำให้เกิดมุมมองและวิสัยทัศน์ในกำร
บริหำรงำนและเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้ใช้บริกำร 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ  หำกเห็นชอบโปรดลงนำมอนุมัติให้มีกำรส ำรวจกำรประเมินควำม
พึงพอใจและแรงจูงใจในกำรท ำงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  เพ่ือจักได้ด ำเนินกำรต่อไป 
  
 
 

 (ลงชื่อ)……………………………………..ผู้เสนอ 
                (นำงสำวมลรัตน์  มั่งคั่ง) 

                   นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
บันทกึขอ้ความ 

ส่วนราชการ ส ำนักงำนปลัด   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยม้ำ   
ที่  พร  76601 /      วันที ่ 1  ตุลำคม  2563 
เรื่อง  รำยงำนผลกำรส ำรวจกำรประเมินควำมพึงพอใจและแรงจูงใจในกำรท ำงำน  ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 
 
เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยม้ำ             

            ตำมบันทึกข้อควำมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยม้ำ  ที่ พร 77601/ - ลงวันที่ 1  ตุลำคม  
2563  ได้ขออนุมัติส ำรวจกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรท ำงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  โดย
ประเมินควำมพึงพอใจและแรงจูงใจ  ของพนักงำนส่วนต ำบล  พนักงำนครู  และพนักงำนจ้ำง  ในด้ำนกำร
บริหำรงำนของผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  กำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล  กำรบริหำร
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนของบุคคลและแรงจูงใจในกำรท ำงำน  เพ่ือน ำข้อมูลมำปรับปรุง ใช้เป็นแนวทำงใน
กำรบริหำร  และสนับสนุนกำรท ำงำนของบุคลำกรในกำรสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยม้ำ  ให้มีกำรท ำงำน 
ที่มีประสิทธิภำพ  มีขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำน  เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรงำนขององค์กร  ท ำให้เกิด
มุมมองและวิสัยทัศน์ในกำรบริหำรงำน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้ใช้บริกำร  นั้น 

  บัดนี้  งำนบริหำรงำนบุคคล  ส ำนักงำนปลัด ได้ด ำเนินกำรส ำรวจกำรประเมินควำมพึงพอใจและ
แรงจูงใจในกำรท ำงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงรำยงำนให้นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยม้ำ  และผู้บริหำรได้รับทรำบ  รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำยบันทึกนี้ 
  
 

 (ลงชื่อ)……………………………………..ผู้เสนอ 
                (นำงสำวมลรัตน์  มั่งคั่ง) 

                  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 

ควำมคิดเห็นของหัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยม้ำ 
............................................................................................................................. ................................................ 

 

(ลงชื่อ) 
          (นำยด ำรงค์  บรรเลง) 
                              หวัหน้ำส ำนักปลัด 
ควำมคิดเห็นของปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยม้ำ 
............................................................................................................................. ................................................  

 (ลงชื่อ) พ.อ.อ.   
              (กฤษกร  โชคอ ำนวยพร) 
                                                               ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยม้ำ 
ควำมคิดเห็นของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยม้ำ 
............................................................................................................................. ................................................ 
        

 (ลงชื่อ)     
               (นำยสิทธิชัย  ชัยสุรัตน์) 

          นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยม้ำ 
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วัตถุประสงค์การส ารวจ 

  แบบสอบถำมชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ำรวจ  ประเมินควำมพึงพอใจและแรงจูงใจในกำรท ำงำน
ของพนักงำนส่วนต ำบล  พนักงำนครู  และพนักงำนจ้ำง  ในด้ำนกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล  กำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล  กำรจัดกำรสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  และแรงจูงใจในกำร
ท ำงำน  เพื่อน ำข้อมูลมำปรับปรุงและสนับสนุนกำรท ำงำนของบุคลำกร ในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยม้ำ  
ให้มีกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ  มีขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำน  เพ่ือประโยชน์ต่อกำรบริหำรงำนขององค์กร  
และเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้ใช้บริกำร 
 
กรอบวิธีด าเนินการศึกษา 

  เป็นกำรส ำรวจควำมต้องกำรกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของบุคลำกรในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลห้วยม้ำ  เพ่ือที่จะน ำผลจำกำรส ำรวจ  น ำเสนอผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยม้ำ  โดยกำรส ำรวจ  
เชิงปริมำณ  จ ำนวน  41  คน 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  เพ่ือทรำบถึงควำมพึงพอใจและแรงจูงใจในกำรท ำงำน  ของพนักงำนส่วนต ำบล  พนักงำน 
ครู  และพนักงำนจ้ำง  ในด้ำนกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  กำรบริหำรจัดกำรด้ำน
ทรัพยำกรบุคคล  กำรจัดกำรสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  และแรงจูงใจในกำรท ำงำน 

2.  ท ำให้ได้รับข้อมูลที่สำมำรถน ำมำปรับปรุงแก้ไข  เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติรำชกำรต่อไป 
 
การด าเนินการศึกษา 

1.  กำรตรวจสอบ 
2. กำรด ำเนินกำรส ำรวจเก็บข้อมูล 
3. กำรประมวลผลและวิเครำะห์ผลกำรศึกษำ 
4. กำรสรุปผลและรำยงำนผลต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
5. รำยงำนฉบับสมบูรณ ์

 
ระยะเวลาการด าเนินการ 

  ระยะเวลำในกำรส ำรวจ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ระหว่ำงวันที่  1  ตุลำคม  2563 
ถึงวันที่  30  กันยำยน  2564) 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

  พนักงำนส่วนต ำบล  พนักงำนครู  และพนักงำนจ้ำง ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยม้ำ  
อ ำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่  จ ำนวน  41  คน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล 

  เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ ผู้ศึกษำใช้แบบส ำรวจ  (Questionnaire)  ในกำรเก็บข้อมูล  ซึ่งได้
สร้ำงแบบสอบถำมท่ีประกอบด้วยค ำถำมปลำยปิด (Close – end) โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
  ส่วนที่ 2 ค ำถำมเกี่ยวกับกับพึงพอใจและแรงจูงใจฯ ประกอบด้วย 5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำร
บริหำรงำนของผู้บริหำร ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำน 
ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน และด้ำนกำรสนับสนุนและสร้ำงแรงจูงใจขององค์กร 

  ส่วนที่ 3 ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม กำรแสดงควำมคิดเห็นของท่ำน จะเป็น
ประโยชน์และเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุง แก้ไขกำรปฏิบัติงำน ต่อไป 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  ในกำรศึกษำครั้งนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) ได้แก่  ควำมถี่  และร้อยละ  
เพ่ือแจกแจงกำรกระจำยของข้อมูลประเด็นต่ำง ๆ โดยใช้ตำรำงแจกแจงควำมถี่ (Frequency) 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

  กำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำในครั้งนี้  เมื่อผู้ศึกษำได้รับแบบส ำรวจที่ท ำครบตำมจ ำนวน  
41  ชุดแล้ว  ผู้ศึกษำได้น ำแบบส ำรวจตรวจดูควำมถูกต้องแล้วจึงน ำข้อมูลที่ได้ไปคิดร้อยละ  100% 
 
สรุปผลการประเมินแบบส ารวจ 

  ผลกำรประเมินกำรส ำรวจ  ควำมพึงพอใจและแรงจูงใจในกำรท ำงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2564  สำมำรถสรุปประเด็นส ำคัญได้ดังนี้ 

  จ ำนวนแบบประเมินที่แจก  จ ำนวน  41  ชุด   
  จ ำนวนแบบประเมินที่ได้รับคืน  41  ชุด  คิดเป็นร้อยละ  100% (ค ำนวณตำมแบบส ำรวจ) 
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
 ตำรำงที่ 1   เพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชำย 18 43.90 
หญิง 23 56.10 
รวม 41 100 

 

จำกตำรำงพบว่ำ  ผู้ตอบแบบประเมินเป็นเพศหญิงมำกกว่ำเพศชำย  ได้แก่  เพศชำย  จ ำนวน   
18 คน คิดเป็น  ร้อยละ  43.90 ,  เพศหญิง  จ ำนวน  23  คน  คิดเป็นร้อยละ  56.10 
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ตำรำงที่ 2   อำยุ 
ช่วงอายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ช่วงอำยุ  20 – 30  ปี 1 2.43 
ช่วงอำยุ  31 – 40  ปี 18 43.90 
ช่วงอำยุ  41 – 50  ปี 13 31.71 
ช่วงอำยุ  51 – 60  ปี 9 21.96 

รวม 41 100 
 

  จำกตำรำงพบว่ำ  ผู้ตอบแบบประเมิน มีช่วงอำยุ 20 – 30 ปี  มีจ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.43 , ช่วงอำยุ  31 – 40 ปี  มีจ ำนวน  18  คน  คิดเป็นร้อยละ  43.90 , ช่วงอำยุ  41 – 50 ปี ,มีจ ำนวน 
13  คน คิดเป็นร้อยละ  31.71  , ช่วงอำยุ 51 – 60 ปี  มีจ ำนวน  9  คน  คิดเป็นร้อยละ 21.96  

 
ตำรำงที่ 3   วุฒิกำรศึกษำ 

วุฒิการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
มัธยมศึกษำหรือต่ ำกว่ำ 2 4.87 
อนุปริญญำ/เทียบเท่ำ 7 17.07 

ปริญญำตรี 23 56.10 
สูงกว่ำปริญญำตรี 9 21.96 

รวม 41 100 
 

  จำกตำรำงพบว่ำ  ผู้ตอบแบบประเมิน มีมัธยมศึกษำหรือต่ ำกว่ำ  มีจ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.87 ,  อนุปริญญำ/เทียบเท่ำ   มีจ ำนวน  7  คน   คิดเป็นร้อยละ  17.07 ,  ปริญญำตรี  มีจ ำนวน 23  คน 
คิดเป็นร้อยละ  56.10  , สูงกว่ำปริญญำตรี  มีจ ำนวน  9 คน  คิดเป็นร้อยละ 21.96  

 
ตำรำงที่ 4   ประเภทต ำแหน่ง 

ประเภทต าแหน่ง จ านวน (คน) ร้อยละ 
บริหำรท้องถิ่น/อ ำนวยกำรท้องถิ่น 4 9.76 

วิชำกำร 11 26.83 
ทั่วไป 4 9.76 

พนักงำนจ้ำง ประเภท ตำมภำรกิจ 12 29.27 
 พนักงำนจ้ำง ประเภท ทั่วไป 10 24.38 

รวม 41 100 
 

  จำกตำรำงพบว่ำ  ผู้ตอบแบบประเมิน ประเภทต ำแหน่ง บริหำรท้องถิ่น/อ ำนวยกำรท้องถิ่น 
จ ำนวน  4  คน  เป็นร้อยละ 9.76 , ประเภทต ำแหน่ง วิชำกำร   มีจ ำนวน  11  คน  คิดเป็นร้อยละ  26.83 , 
ประเภท ทั่วไป  มีจ ำนวน 4  คน คิดเป็นร้อยละ  9.76  , พนักงำนจ้ำง ประเภทตำมภำรกิจ  มีจ ำนวน  12 คน  
คิดเป็นร้อยละ  29.27  , พนักงำนจ้ำง ประเภททั่วไป  มีจ ำนวน  10 คน  คิดเป็นร้อยละ  24.38  

 
 
 
 



 
 
 

ส่วนที่ 2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจและแรงจูงใจ ของพนักงานครูส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง 
    สรุปได้ ดังนี้ 
 

หัวข้อ ระดับความพึงพอใจ 
(คิดเป็นร้อยละ) 

5 4 3 2 1 
ด้านการบริหารงานของผู้บริหาร 
1. มีกำรวำงแผนและก ำหนดเป้ำหมำยในงำนอย่ำงชัดเจน 91.67 8.33 0 0 0 
2. มีวิสัยทัศน์ วำงตัวเป็นแบบอย่ำงที่ดีในฐำนะผู้น ำ 75 25 0 0 0 
3. ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชำโดยพิจำรณำถึงควำมถูกต้อง 29.17 70.83 0 0 0 
4. เปิดโอกำสและยอมรับให้ผู้ใต้บังคับบัญชำร่วมเสนอข้อคิดเห็น 29.17 70.83 0 0 0 
ด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล  
1. บุคลำกรในองค์กร มีโอกำสเสนอแนะข้อคิดเห็นในกำรก ำหนดนโยบำย กำร
วำงแผนกำรปฏิบัติงำน 

58.33 41.67 0 0 0 

2. มีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำนและผู้บังคับบัญชำ 58.33 41.67 0 0 0 
3. มีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในกำรปฏิบัติงำนกับเพ่ือน
ร่วมงำน 

12.50 87.50 0 0 0 

4. สัมพันธภำพกับบุคลำกรในหน่วยงำน/กำรได้รับกำรยอมรับจำกผู้ร่วมงำน 16.67 83.33 0 0 0 
5. องค์กรให้ควำมส ำคัญ ในกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรท ำงำนเป็นทีม     20.83 79.17 0 0 0 
6. เปิดโอกำสให้บุคลำกรเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นต่อผู้บริหำรในกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงกำรบริหำรงำนของ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในควำมส ำเร็จขององค์กร 

45.83 54.17 0 0 0 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน   
1. กำรปฏิบัติงำนถูกต้องตำมระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 87.50 12.50 0 0 0 
2. มีขั้นตอนและระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน 66.67 33.33 0 0 0 
3. มีควำมชัดเจนและโปร่งใส 50 50 0 0 0 
4  มีกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลอย่ำงต่อเนื่อง 33.33 66.67 0 0 0 
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
1. สถำนที่ท ำงำน สะอำด เป็นระเบียบ 58.33 41.67 0 0 0 
2. มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัยและรวดเร็ว ในกำรปฏิบัติงำน 41.67 58.33 0 0 0 
3. มีสถำนที่จอดรถเพียงพอ 41.67 58.33 0 0 0 
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ตอนที่ 2 
   ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  (ต่อ) 
 

หัวข้อ ระดับความพึงพอใจ 
(คิดเป็นร้อยละ) 

5 4 3 2 1 
ด้านการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจขององค์กร 
1. กำรสนับสนุนบุคลำกรให้ไดรับข้อมูลข่ำวสำร เกี่ยวกับกำรพัฒนำบุคลำกร เพื่อ
พัฒนำควำมรู้ ควำมช ำนำญในกำรปฏิบัติงำน   

62.50 37.50 0 0 0 

2. กำรจัดเตรียมและพัฒนำแหล่งข้อมูล เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ หรือกำรพัฒนำ
บุคลำกร 

16.67 83.33 0 0 0 

3. กำรส่งเสริมให้บุคลำกร มีควำมกระตือรือร้นที่จะพัฒนำตนเอง   16.67 83.33 0 0 0 
4. กำรสนับสนุนของหน่วยงำนให้บุคลำกรได้น ำ ควำมรู้มำใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพงำน 
ที่รับผิดชอบ 

41.67 58.33 0 0 0 

5. กำรสนับสนุนงบประมำณ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ที่เหมำะสม ส ำหรับกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำน  

37.50 62.50 0 0 0 

6. มีนโยบำย มำตรกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำนให้กับบุคลำกร โดยกำรใช้
หลักกำรบริหำรบุคคลแนวใหม่    

33.33 66.67 0 0 0 

7. กำรจัดสวัสดิกำรเพ่ือช่วยเหลือและอ ำนวยควำมสะดวกแก่บุคลำกรในกำร
ปฏิบัติงำน 

25 75 0 0 0 

8. กำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ของบุคลำกรในหน่วยงำนตำมเทศกำล
ต่ำงๆ  

20.83 79.17 0 0 0 

9. มำตรกำรด ำเนินงำนเสริมสร้ำงควำมก้ำวหน้ำและควำมมั่นคงในอำชีพกำรท ำงำน  28 22 0 0 0 
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จากตารางสรุปคิดเป็นร้อยละตามหัวข้อดังนี้ 
 

1. ด้ำนกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร 
- ระดับ 5 หมำยถึง   ระดับมำกท่ีสุด ร้อยละ 45 
- ระดับ 4 หมำยถึง   ระดับมำก  ร้อยละ  55 
- ระดับ 3 หมำยถึง   ระดับปำนกลำง ร้อยละ  0 
- ระดับ 2 หมำยถึง   ระดับน้อย  ร้อยละ  0 
- ระดับ 1 หมำยถึง   ระดับน้อยที่สุด ร้อยละ  0 
 

2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล 
- ระดับ 5 หมำยถึง   ระดับมำกท่ีสุด ร้อยละ 35.42 
- ระดับ 4 หมำยถึง   ระดับมำก  ร้อยละ  64.58 
- ระดับ 3 หมำยถึง   ระดับปำนกลำง ร้อยละ  0 
- ระดับ 2 หมำยถึง   ระดับน้อย  ร้อยละ  0 
- ระดับ 1 หมำยถึง   ระดับน้อยที่สุด ร้อยละ  0 
 

3. ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำน  
- ระดับ 5 หมำยถึง   ระดับมำกท่ีสุด ร้อยละ 59.37 
- ระดับ 4 หมำยถึง   ระดับมำก  ร้อยละ  40.63 
- ระดับ 3 หมำยถึง   ระดับปำนกลำง ร้อยละ  0 
- ระดับ 2 หมำยถึง   ระดับน้อย  ร้อยละ  0 
- ระดับ 1 หมำยถึง   ระดับน้อยที่สุด ร้อยละ  0 
 

4. ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  
- ระดับ 5 หมำยถึง   ระดับมำกท่ีสุด ร้อยละ 47.22 
- ระดับ 4 หมำยถึง   ระดับมำก  ร้อยละ  52.78 
- ระดับ 3 หมำยถึง   ระดับปำนกลำง ร้อยละ  0 
- ระดับ 2 หมำยถึง   ระดับน้อย  ร้อยละ  0 
- ระดับ 1 หมำยถึง   ระดับน้อยที่สุด ร้อยละ  0 
 

5. ด้ำนกำรสนับสนุนและสร้ำงแรงจูงใจขององค์กร 
- ระดับ 5 หมำยถึง   ระดับมำกท่ีสุด ร้อยละ  31.35 
- ระดับ 4 หมำยถึง   ระดับมำก  ร้อยละ  68.65 
- ระดับ 3 หมำยถึง   ระดับปำนกลำง ร้อยละ  0 
- ระดับ 2 หมำยถึง   ระดับน้อย  ร้อยละ  0 
- ระดับ 1 หมำยถึง   ระดับน้อยที่สุด ร้อยละ  0 
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ปัญหาและอุปสรรคในด้านต่าง ๆ 

ได้มีกำรให้ควำมเห็นในแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ  ดังนี้ 
-  ไม่ได้รับกำรเสนอซื้ออุปกรณ์ในกำรท ำงำน  เพ่ือควำมสะดวกในกำรท ำงำนเท่ำที่ควร 
- บุคลำกรยังขำดควำมร่วมมือ  ควำมสำมัคคีในบำงเรื่อง 

 
3.สรุปข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1.  ต้องกำรให้มีกำรแข่งขันกีฬำภำยใน  หรือ มีกำรออกก ำลังกำย เช่น เต้นแอโรบิค เล่นเปตอง แบดมินตัน  
เพ่ือสร้ำงควำมสำมัคคีภำยในองค์กร  โดยจัดประจ ำทุกอำทิตย์  

2. ต้องกำรให้ส่งเสริมในด้ำนอุปกรณ์กีฬำ  เช่น โต๊ะปิงปอง  สนำมเปตอง แบดมินตัน โกลล์ฟุตบอล ฯลฯ 
 

สรุปผลการส ารวจ และข้อเสนอแนะ 

 จำกกำรส ำรวจประเมินควำมพึงพอใจและแรงจูงใจในกำรท ำงำน  ของพนักงำนส่วนต ำบล  พนักงำนครู  
และพนักงำนจ้ำง  ในด้ำนกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  กำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกร
บุคคล  กำรจัดกำรสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  และแรงจูงใจในกำรท ำงำน 
 สรุปได้ว่ำ  พนักงำนส่วนต ำบล  พนักงำนครู  และพนักงำนจ้ำง  มีควำมพึงพอใจเฉลี่ยทุกด้ำนอยู่ในระดับ 
มำก  ล ำดับถัดมำ คืออยู่ในระดับมำกที่สุด  ดังนั้น  ระดับควำมพึงพอใจและแรงจูงใจในกำรท ำงำน  ของพนักงำน
ส่วนต ำบล  พนักงำนครู  และพนักงำนจ้ำง  อยู่ในเกณฑ์ดี  มีขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำน  ในกำรส ำรวจประเมิน
ควำมพึงพอใจและแรงจูงใจในกำรท ำงำน  ดังกล่ำว  เพ่ือน ำข้อมูลมำปรับปรุ งและสนับสนุนกำรท ำงำนของ
บุคลำกรในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยม้ำ  ให้มีกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ  มีขวัญและก ำลังใจในกำร
ท ำงำน  เพื่อประโยชน์ต่อกำรบริหำรงำนขององค์กร  และเพ่ือประโยชน์ต่อประชำชนผู้ใช้บริกำร  และเห็นควรน ำ
ปัญหำและอุปสรรค  ตลอดจนข้อเสนอแนะน ำไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรต่อไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


