
 บันทึกขอความ 
สวนราชการ  งานการเจาหนาท่ี สํานักงานปลัด  โทร.044 -810423                                      

ที่            - วันท่ี      20  กันยายน  ๒๕62   

เรื่อง   ขออนุมัตดิําเนินการสํารวจแบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากร  

เรียน  นายกเทศมนตรีตําบลลุมลําชี 

 ดวยงานการเจาหนาท่ี สํานักงานปลัด ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อเปน
แนวทางในการดําเนินการพัฒนาดานบุคลากร ของเทศบาลตําบลลุมลําชีและการพัฒนาดังกลาวจําเปนตองมี
ฐานขอมูลเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาใหตรงกับความตองการของผูปฏิบัติงาน  รวมไปถึงบุคลากรไดมีสวน
รวมในการแสดงความคดิเห็นในเรื่องตาง ๆ ดวย  

 ดังนั้นงานการเจาหนาที่  จึงขออนุมัติดําเนินการสํารวจแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ข อ ง บุ ค ล า ก ร  ที่ มี ต อ เท ศบา ล ตํ า บ ล ลุ ม ลํ า ชี โ ด ย มี ร า ยล ะ เอี ย ด หั ว ข อ แ บบ ส อบถ า ม ป รา ก ฏ 
ตามสิ่งที่สงมาดวย 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
                                     
 (นางรุงนภา  หนูฉลุง) 
           นักทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
      (นางสกุลชภัสร  คงสกุล) 
                      หัวหนาสาํนกัปลัด  
 
 
                              วาที ่ร.ต. 
    (ชาติชาย   ใครกระโทก) 
                        ปลดัเทศบาล 
 
 
 
 
         (นายอุดร  มาสิงห) 
                นายกเทศมนตรีตําบลลุมลาํชี 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอเทศบาลตําบลลุมลําชี 
........................................................................... 

 แบบสอบถามชุดนี้จัดทําขึ้นโดยมีจุดประสงคเพื่อสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอองคกร 

(MPQA) และความพึงพอใจของบุคลากรตอการปฏิบัติงานระดับภาพรวม เพื่อนําไปเปนแนวทางในการพัฒนา

ศักยภาพทางดานบุคลากรและปรับปรุงระบบการทํางานใหดียิ่งขึ้น  จึงขอความรวมมือใหทานตอบ

แบบสอบถามใหตรงตามระดับความพึงพอใจของทาน โดยแบบสอบถามชุดนี้แบงออกเปน  3  สวน  

ประกอบดวย 

1. คําถามเก่ียวกับขอมูลลักษณะสําคัญของบุคลากร 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอเทศบาลตําบลลุมลําชี 

3. คําถามเก่ียวกับขอเสนอแนะ และความคิดเห็นอ่ืน ๆ  

สวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลลักษณะสําคัญของบุคลากร 
กรุณาเขียนเคร่ืองหมาย     ที่ตรงกับลักษณะของทาน 
1.1 เพศ         ชาย    หญิง 

1.2 อายุ   
  ต่ํากวา 20 ป       20 – 30 ป         30 – 40 ป       40 – 50 ป       50 – 60 ป 

1.3 ระดับการศึกษา 

  มัธยมศึกษาหรือต่ํากวา      ปวช.    ปวส.      ปริญญาตรี       สูงกวาปริญญาตรี 

1.4  ประเภทตําแหนง          พนักงานจาง          ลูกจางประจํา         ขาราชการ 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอเทศบาลตําบลลุมลําชี 
กรุณาเขียนเคร่ืองหมาย  /  ลงใน     ที่ระบุหมายเลขระดับความพึงพอใจเพียงชองเดียวในแตละคําถาม 
 

ความพึงพอใจตอบรรยากาศในการทํางานขององคกร 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. ความพึงพอใจท่ีมีตอภาระงานท่ีไดรับมอบหมายและมีอิสระในการตัดสินใจงาน

ตามขอบเขตความรับผิดชอบ 
     

2. ความพึงพอใจที่ทานไดทํางานในหนวยงานอยางเต็มความรูความสามารถ      
3. ความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดสภาพแวดลอมในการทํางานของหนวยงานที่เอ้ือตอ

การทํางาน 
     

4. ความพึงพอใจที่มีตอการสงเสริมอาชีวอนามัย สุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินตลอดจนมีแผนปองกันภัยพิบัติของหนวยงาน 

     

5. ความพึงพอใจที่มีตอกระบวนการแกไขปญหาและยุติขอขัดแยงในหนวยงาน      
6. ความพึงพอใจที่มีตอการใหคําปรึกษา การชวยเหลือในการปฏิบัติ งาน 

จากผูบังคับบัญชา 
     

7. ความพึงพอใจที่มีตอบรรยากาศการทํางานของหนวยงานท่ีสงเสริมความผูกพัน
ระหวางบุคลากร สรางสรรควัฒนธรรมการอยูรวมกัน 

     

8. ความพึงพอใจตอสัมพันธภาพระหวางบุคลากรและการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน      
9. ความพึงพอใจที่หนวยงานใหความสําคัญในการสรางการมีสวนรวม การทํางาน 

เปนทีมของบุคลากร 
     



 

 

 

10.  ความพึงพอใจที่หนวยงานเปดโอกาสใหบุคลากรเสนอขอมูลและขอคิดเห็นตอผูบริหาร 
ในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานซึ่งเปนสวนหนึ่งในความสําเร็จของหนวยงาน 

     

ความพึงพอใจตอการสนับสนุนและสรางแรงจูงใจของหนวยงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. ความพึงพอใจที่หนวยงานใหการสนับสนุนบุคลากรในการไดรับขอมูลขาวสาร

เก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร เพ่ือพัฒนาความรูความชํานาญในสายอาชีพ 
     

2. ความพงึพอใจที่หนวยงานจัดเตรียมและพัฒนาแหลงขอมูลเพื่อสงเสริมการเรียนรู
หรือการพัฒนาบุคลากร 

     

3. ความพึงพอใจที่หนวยงานกระตือรือรนในการสงเสรมิใหบุคลากรพัฒนาตนเอง      
4. ความพึงพอใจที่หนวยงานสนับสนุนใหบุคลากรนําความรูมาใชในการพัฒนา

คุณภาพงานท่ีไดรับผิดชอบ 
     

5. ความพึงพอใจที่หน วยงานสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ  อุปกรณ สํ าหรับ 
การปฏิบัติงาน 

     

6.  ความพึงพอใจที่หนวยงานที่มีนโยบายและมีมาตรฐานสรางขวัญและกําลังใจ 
ในการทํางานใหกับบุคลากร 

     

7. ความพึงพอใจที่หน วยงานมีการ จัดสวัสดิการเพื่อชวยเหลือและอํานวย 
ความสะดวกในดานตาง ๆ ใหแกบุคลากร 

     

8. ความพึงพอใจที่หนวยงานเสริมสรางความสัมพันธของบุคลากรโดยการจัดกิจกรรมตาง ๆ        
 9.  ความพึงพอใจที่หนวยงานมีมาตรฐานสรางความกาวหนาและความมั่นคงในอาชีพ

การงานของบุคลากร 
     

 

ความพึงพอใจตอนโยบายและการบริหารงานของหนวยงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. ความพึงพอใจตอนโยบายและเปาหมายของการบริหารงานบุคคล      
2. ความพึงพอใจตอแผนการพัฒนาบุคลากร      
3. ความพึงพอใจตอกระบวนการบริหารงานของผูบังคับบัญชา      
4. ความพึงพอใจตอการติดตามการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชา      
5. ความพึงพอใจที่มีตอกระบวนการแตงตั้ง  โยกยาย เปลี่ยนสายงาน      
6. ความพึงพอใจที่มีตอกระบวนการพิจารณาผลการปฏิบัติงานประจําป      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. คําถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะ และความคิดเห็นอื่น ๆ  

1. ทานอยากให ทต.ลุมลําชี พัฒนาไปในทิศทางใด เพื่อใหเกิดความพึงพอใจและมีประสิทธิภาพ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ทานอยากไดสิ่งจูงใจในการทํางานอยางไร เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจและมีประสิทธิภาพในการ

ทํางาน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ความคิดเห็นอื่น ๆ  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………......… 

ขอขอบคุณทุกทานในการตอบแบบสอบถาม เพื่อตอบประเด็นตัวช้ีวัดคือ รอยละของความพึงพอใจ 
ของบคุลากรและรอยละความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานตอเทศบาลตําบลลุมลําชี 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 บันทึกขอความ 
สวนราชการ  งานการเจาหนาท่ี สํานักงานปลัด  โทร.044-810423                                      

ที่            - วันท่ี      27   กันยายน ๒๕62   

เรื่อง   รายงานผลการสาํรวจแบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากร  

เรียน  นายกเทศมนตรีตําบลลุมลําชี 

 ตามหนังสือ งานการเจาหนาที่ สํานักงานปลัด ขออนุมัติดําเนินการสํารวจแบบสอบถามความ
พึงพอใจ ของบุคลากร ที่มีตอเทศบาลตําบลลุมลําชี เพื่อใชในการวิเคราะหขอมูลและพัฒนาจุดดอยของ
หนวยงาน  นั้น 

 สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลลุมลําชี ไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจเรียบรอยแลว  จึงขอ
รายการผลการสํารวจและวิเคราะหความพึงพอใจของพนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง สังกัดเทศบาลตําบล
ลุมลําชีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
                                     
 (นางรุงนภา   หนูฉลุง) 
          นักทรัพยากรบุคคล 
 
 
    
       (นางสกุลชภัสร  คงสกุล) 
                        หัวหนาสํานักปลัด  
 
 
                                วาที่ ร.ต. 
      (ชาติชาย  ใครกระโทก) 
                 ปลัดเทศบาลตาํบลลุมลําชี 
 
 
 
 
         (นายอุดร  มาสิงห) 
                 นายกเทศมนตรีตําบลลุมลาํชี 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

รายงานผล 

การสอบถามความพึงพอใจของบุคลากร 

ทีมีต่อเทศบาลตาํบลลุ่มลาํชี 

ประจาํปี 2562 

 

 
 

จดัทาํโดย 

 

 

สาํนกัปลดั เทศบาลตาํบลลุ่มลาํชี  

อาํเภอบา้นเขวา้    จงัหวดัชยัภูมิ 

 
 



 

 

 

 
วิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากร 

ที่มีตอเทศบาลตําบลลุมลําชี 
........................................................................... 

งานการเจาหนาท่ี สาํนักงานปลัด ขอความรวมมือสาํรวจความพึงพอใจ ของพนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจาํ  และพนักงานจาง สังกัด เทศบาลตําบลลุมลําช ีอําเภอบานเขวา  จังหวัดชัยภูมิ  ในการตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรตอเทศบาลตําบลลุมลําชี เพื่อจะไดนาํมาเปนฐานขอมูล  ขอเสนอแนะ  
แนวทางการปรับปรงุแกไข  และพัฒนาเทศบาลตาํบลลุมลาํชี  เปนองคกรนาอยู  ตอไป  นั้น  สรปุผลการ
ดําเนินการตามแบบสอบถาม ดังนี้ 

 

เปาประสงคของการจัดทําแบบสอบถาม 
1. เพื่อรับทราบความคิดเห็นของบุคลากรในสังกัด 

2. เพื่อใหบุคลากรมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น  แนวทางการพัฒนา องคกร 

3. เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรงุแกไข ในสวนท่ีเปนจุดดอย  และเสรมิสรางในสวนที่เปน

จุดเดนขององคกร 
 

ลักษณะของแบบสอบถาม 
1. ขอมูลทั่วไปของผูกรอกแบบสอบถาม  ประกอบดวย  เพศ  อายุ  การศึกษา  และสถานะ 

2. เนื้อหาแบบสอบถาม  

2.1 ความพึงพอใจตอบรรยากาศในการทํางาน 
2.2 ความพึงพอใจตอการสนับสนุนและสรางแรงจูงใจ 
2.3 ความพึงพอใจตอนโยบายและการบริหารงานของหนวยงาน 

 3. ขอเสนอแนะ และความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ผลที่คาดวาจะไดรับ  
1. เทศบาลตําบลไดรับความเห็นของบุคลากรในสังกัด ไมจํากัด อายุ เพศ และตาํแหนง 

2. บุคลากรใหความสนใจในการมีสวนรวมพัฒนาองคกร 

3. ผูบังคับบัญชา ไดรับทราบความคดิเห็นของบุคลากร 

4. ผูบังคบับญัชา นําความคดิเห็นของบุคลากร เพื่อปรับใชในองคกรและพัฒนาองคกรใหดี

ยิ่งข้ึน 

 

เกณฑการวัดผล 
1. พึงพอใจมากที่สุด   รอยละ 81 – 100 

2. พึงพอใจมาก  รอยละ 66 – 80 

3. พึงพอใจปานกลาง  รอยละ 50 – 65 

4. พึงพอใจนอย  ต่ํากวารอยละ 49 



 

 

 

 
ผลที่ไดจากการสํารวจแบบสอบถามของเทศบาลตําบลลุมลําชี ดังนี้ 

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   จํานวนแบบสอบถามทั้งหมด  38  ชุด   

1.1  ไมสงแบบสอบถาม   จํานวน  17  ชุด   คิดเปนรอยละ  45 

1.2  สงแบบสอบถาม จํานวน  21  ชุด   คิดเปนรอยละ  55 

 1.1.1 ชาย  4   คน คิดเปนรอยละ  19      จากผูสงแบบสอบถาม 

 1.1.2 หญงิ    16 คน คิดเปนรอยละ  76      จากผูสงแบบสอบถาม 

 1.1.3 ไมระบุเพศ    1   คน คิดเปนรอยละ   5       จากผูสงแบบสอบถาม 

 

2. ชวงอายุของผูตอบแบบสอบถาม  

2.1 ต่ํากวา 20 ป  จํานวน   - คน  คิดเปนรอยละ  0 

2.2 20 – 30 ป จํานวน  5 คน  คิดเปนรอยละ  24 

2.3 30 – 40 ป จํานวน  9 คน  คิดเปนรอยละ  42 

2.4 40 – 50 ป จํานวน   5 คน คดิเปนรอยละ  24 

2.5 50 – 60 ป จํานวน  1 คน คิดเปนรอยละ  5 

2.6 ไมระบุชวงอายุ จํานวน  1 คน คิดเปนรอยละ  5 

 

3. ระดับการศึกษา 

3.1 มัธยมศกึษา  จํานวน  3 คน คิดเปนรอยละ 14 

3.2 ปวช.  จํานวน  - คน คิดเปนรอยละ 0 

3.3 ปวส.  จํานวน  5 คน คิดเปนรอยละ 24 

3.4 ปรญิญาตรี จํานวน  7 คน คิดเปนรอยละ 33 

3.5 สูงกวาปริญญาตรี จาํนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 24 

3.6 ไมระบุวุฒกิารศกึษา จาํนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 5 

 

4. ประเภทตําแหนง 

4.1 พนักงานจาง จํานวน  9 คน คิดเปนรอยละ 43 

4.2 ขาราชการ จํานวน  10 คน คิดเปนรอยละ  47 

4.3 ไมระบุสถานะ  จํานวน  2 คน คิดเปนรอยละ 10 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร 
  

ความพึงพอใจตอบรรยากาศในการทํางานขององคกร 
 

รอยละความพึงพอใจ 
 

11. ความพึงพอใจท่ีมีตอภาระงานท่ีไดรับมอบหมายและมีอิสระในการตัดสินใจงาน
ตามขอบเขตความรับผิดชอบ 

84 

12. ความพึงพอใจที่ทานไดทํางานในหนวยงานอยางเต็มความรูความสามารถ 89 
13. ความพึงพอใจที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมในการทํางานของหนวยงานท่ีเอ้ือ 

ตอการทํางาน 
74 

14. ความพึงพอใจที่มีตอการสงเสริมอาชีวอนามัย สุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินตลอดจนมีแผนปองกันภัยพิบัติของหนวยงาน 

77 

15. ความพึงพอใจที่มีตอกระบวนการแกไขปญหาและยุติขอขัดแยงในหนวยงาน 72 
16. ความพึงพอใจที่มีตอการใหคําปรึกษา การชวยเหลือในการปฏิบัติ งาน 

จากผูบังคับบัญชา 
81 

17. ความพึงพอใจที่มีตอบรรยากาศการทํางานของหนวยงานท่ีสงเสริมความผูกพัน
ระหวางบุคลากร สรางสรรควัฒนธรรมการอยูรวมกัน 

80 

18. ความพึงพอใจตอสัมพันธภาพระหวางบุคลากรและการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน 85 
19. ความพึงพอใจที่หนวยงานใหความสําคัญในการสรางการมีสวนรวม การทํางาน

เปนทีมของบุคลากร 
82 

20.  ความพึงพอใจที่หนวยงานเปดโอกาสใหบุคลากรเสนอขอมูลและขอคิดเห็นตอผูบริหารในการ
พัฒนาและปรับปรุงการบรหิารงานซึ่งเปนสวนหนึ่งในความสําเร็จของหนวยงาน 

83 

ความพึงพอใจตอการสนับสนุนและสรางแรงจูงใจของหนวยงาน  
9. ความพึงพอใจท่ีหนวยงานใหการสนับสนุนบุคลากรในการไดรับขอมูลขาวสาร

เก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร เพ่ือพัฒนาความรูความชํานาญในสายอาชีพ 
78 

10. ความพึงพอใจที่หนวยงานจัดเตรียมและพัฒนาแหลงขอมูลเพ่ือสงเสริมการเรียนรู
หรือการพัฒนาบุคลากร 

76 

11. ความพึงพอใจที่หนวยงานกระตือรือรนในการสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเอง 77 
12. ความพึงพอใจที่หนวยงานสนับสนุนใหบุคลากรนําความรูมาใชในการพัฒนา

คุณภาพงานท่ีไดรับผิดชอบ 
81 

13. ความพึงพอใจที่หน วยงานสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ  อุปกรณ สํ าหรับ 
การปฏิบัติงาน 

78 

14.  ความพึงพอใจที่หนวยงานที่มีนโยบายและมีมาตรฐานสรางขวัญและกําลังใจ 
ในการทํางานใหกับบุคลากร 

78 

15. ความพึงพอใจที่หน วยงานมีการ จัดสวัสดิการเพื่อชวยเหลือและอํานวย 
ความสะดวกในดานตาง ๆ ใหแกบุคลากร 

78 

16. ความพึงพอใจที่หนวยงานเสริมสรางความสัมพันธของบุคลากรโดยการจัดกิจกรรมตาง ๆ   82 
 9.  ความพึงพอใจที่หนวยงานมีมาตรฐานสรางความกาวหนาและความมั่นคงในอาชีพ

การงานของบุคลากร 
81 



 

 

 

ความพึงพอใจตอนโยบายและการบริหารงานของหนวยงาน 
 

รอยละความพึงพอใจ 

7. ความพึงพอใจตอนโยบายและเปาหมายของการบริหารงานบุคคล 80 
8. ความพึงพอใจตอแผนการพัฒนาบุคลากร 81 
9. ความพึงพอใจตอกระบวนการบริหารงานของผูบังคบับัญชา 83 
10. ความพึงพอใจตอการติดตามการปฏิบัติงานจากผูบังคบับัญชา 84 
11. ความพึงพอใจที่มีตอกระบวนการแตงตั้ง  โยกยาย เปลี่ยนสายงาน 75 
12. ความพึงพอใจที่มีตอกระบวนการพิจารณาผลการปฏิบัติงานประจําป 72 

คําถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะ และความคิดเห็นอื่น ๆ  

4. ทานอยากให ทต.ลุมลําชี พัฒนาไปในทิศทางใด เพื่อใหเกิดความพึงพอใจและมีประสิทธิภาพ 

4.1 พัฒนาระบบการทํางานของราชการไทย ทํางานตรงเวลาท้ังไปและกลับ 

4.2 อยากใหพนักงานเปรียบ ทต.เสมือนบานของเรา 

4.3 อยากใหมีการวางกฎระเบียบในการถือปฏิบัติกันโดยเครงครัด 

4.4 อยากใหพิจารณาดานจิตสํานึกของบุคลากร การรวมงาน การมีจิตอาสา 

4.5 อยากใหองคกรพัฒนาไปในดานจิตใจ ในการชวยเหลือกัน การรับผิดชอบงานในแต

ละสวน ใหงานบรรลุเปาหมาย 

4.6 มีการพัฒนาอยางเปนระบบ มีจิตอาสาในการปฏิบัติงานรวมกัน 

4.7 อยากให ศนูยพัฒนาเด็กเล็ก มีชุดนักเรียนและตราสัญลักษณท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะ

ของ ทต. 

4.8 บริการประชาชนทุกระดับ ใหประทับใจ 

4.9 พัฒนาดานความรู คุณธรรม ความสามัคค ีในการปฏิบัติงาน 

5. ทานอยากไดสิ่งจูงใจในการทํางานอยางไร เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจและมีประสิทธิภาพในการ

ทํางาน 

5.1 กําลังใจจากทีมงานและผูบรหิาร 

5.2 สามารถเบิกคาตอบแทนนอกเวลาได 

5.3 ผูนําที่มีความกระตือรือรนในการพัฒนาตําบลใหเจริญกาวหนา 

5.4 ประเมินความดีความชอบ จากผลงานและการปฏิบัติงาน 

5.5 คําติชมจากผูบังคบับัญชา และเพื่อนรวมงานในการปฏิบัติหนาที่ 

5.6 จัดอบรมและกิจกรรมรวมกันเพ่ือสรางพลังในการทํางาน และมีใจรักองคกร 

5.7 ขวัญกําลังใจ ความกาวหนาในการทํางาน 

6. ความคิดเห็นอื่น ๆ  

6.1 อยากใหมีการจัดสภาพแวดลอมในการทํางานใหดีกวานี ้

6.2 อยากใหมีการจัดทําการแบงสายงานอยางชัดเจนโดยผูบริหารหรือหัวหนาสวนตางๆ 

6.3 เดินตามทิศทางที่ผูบรหิารมองเห็นวาเปนหนทางท่ีดีท่ีสุดเพื่อพัฒนาองคกร 

6.4 ทีมงาน เทศบาลตําบลลุมลําชีมีศักยภาพอยูแลว 

 



 

 

 

   วิเคราะหแบบสอบถามใน 3 หัวขอหลัก  ประกอบดวย   
1. ความพึงพอใจตอบรรยากาศในการทํางานขององคกร  คิดเปนรอยละ  81.50 

2. ความพึงพอใจตอการสนบัสนุนและสรางแรงจูงใจของหนวยงาน คิดเปนรอยละ  78.77 

3. ความพึงพอใจตอนโยบายและการบริหารงานของหนวยงาน คิดเปนรอยละ  80.66 

    

 
  แผนภูมิแสดงความพึงพอใจของบุคลากร ตอเทศบาลตําบลลุมลําช ี

79.5

80

80.5

81

81.5

82

 
 
ขอมูลที่ 1 ความพึงพอใจตอบรรยากาศในการทํางานขององคกร  
ขอมูลที่ 2 ความพึงพอใจตอการสนับสนุนและสรางแรงจูงใจของหนวยงาน 
ขอมูลที่ 3 ความพึงพอใจตอนโยบายและการบริหารงานของหนวยงาน 
 
สรุปผล จากแผนภูมิ ขางตน 
1. บุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลลุมลําชี มีความพึงพอใจตอบรรยากาศในการทํางานขององคกร  

คิดเปนรอยละ  81.50  ซึ่งอยูในระดับ ความพึงพอใจมากที่สุด   

แนวทางปรับปรุงแกไข  - 

แนวทางการตอยอด การพัฒนา เพิ่มบรรยากาศในองคกรใหนาอยูมากยิ่งขึ้น  เนื่องจากวา 

ระดับ คะแนน 81.50  ซึ่งอยูในระดับต่ําสุด (เกณฑความพอใจมากที่สุด  81 - 100)  ดังนั้น  

เทศบาลตําบลลุมลําชีจึงควรเพิ่มบรรยากาศที่นาอยูใหมากกวาเดิม โดยการจัดกิจกรรมที่

สรางสรรค   วางแผนการทํางานที่ดี  ฯลฯ 

 



 

 

 

2. บุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลลุมลําชีความพึงพอใจตอการสนบัสนุนและสรางแรงจูงใจของ

หนวยงาน   คิดเปนรอยละ  78.77  ซึ่งอยูในระดับ ความพึงพอใจมาก   

 แนวทางปรับปรุงแกไข  -  

แนวทางการตอยอด การพัฒนา เพ่ิมการสนับสนุนสรางแรงจูงใจใหบุคลากรในสังกัดใหมาก

ยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาจากระดับพึงพอใจมาก ไปสูความพึงพอใจมากที่สุด เนื่องจาก ระดับความพึง

พอใจ อยูในระดับสูง (เกณฑความพึงพอใจมาก 66 – 80 )  กิจกรรม ที่เพิ่มความพึงพอใจตอ

การสนับสนุนการสรางแรงจูงใจของพนักงาน เชน  การเล่ือนระดับ  การเลื่อนตําแหนง   การ

เลื่อนขั้นเงินเดือน  คาจาง  คาตอบแทน อ่ืน ๆ สวัสดิการตางๆ ที่บุคลากรจะไดรับ  รวมถึง

กิจกรรมท่ีสรางความรักความสามัคคีใหกับบุคลากรในสังกัดดวย และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม

และสรางสรรค 

3. บุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลลุมลําชีความพึงพอใจตอนโยบายและการบริหารงานของ

หนวยงาน คิดเปนรอยละ  80.66  ซึ่งอยูในระดับ ความพึงพอใจมากที่สุด   

 แนวทางปรับปรุงแกไข  - 

แนวทางการตอยอด การพัฒนา  เนื่องจาก ระดับ คะแนน 80.66  ซึ่งอยูในระดับต่ําสุด 

(เกณฑความพอใจมากที่สุด  81 - 100)  และมีโอกาสที่จะลดระดับความพึงพอใจคอนขางสูง 

ดังนั้น การเพิ่มคารอยละในหัวขอนี้ คือเพิ่มความรักสามัคคีระหวางผูบังคับบัญชาในแตละ

ระดับชั้น กับผูใตบังคับบัญชา โดยการ เพิ่มกิจกรรมที่ทํารวมกันเพื่อลดชองวางระหวางกัน  การ

เปนแบบอยางที่ดีระหวางผูบังคบับัญชากับผูใตบังคับบัญชา  ฯลฯ  

 

 งานการเจาหนาที่ สํานักงานปลัด ไดวิเคราะหจากผลการสอบถามความพึงพอใจ 100 %  

จากแบบสอบถามของผูที่สงแบบสอบถามเทานั้น  และยังมีบุคลากรอีกจํานวนหนึ่ง ที่องคกรยังไมไดรับความ

รวมมือ จึงเปนจุดดอยหน่ึงขององคกร ที่ทําใหผลการสอบถามยังไมเต็ม  100 %  ของพนักงานทั้งหมด  และ

บุคลากรสวนหนึ่งไมเห็นความสําคัญของแบบสอบถาม ก็เปนปญหาหนึ่งท่ีหนวยงาน เราตองเสริมสรางความรัก

ความสามัคคี  ความรักษในองคกรและหนวยงาน แตอยางไรก็ดี  การสอบถามตามแบบสอบถามนี้ แสดงผล

เพียงสวนหนึ่งเทานั้น ท่ีสําคัญที่สุด เราจะทําอยางไร ใหองคกรเราดีอยางที่เราเปนอยู  และเปนองคกรที่นาอยู

ในใจของบุคลากร ตอไป  และสวนที่รับผิดชอบในสวนน้ี จะใหความสําคัญและพัฒนาความคิด  รวมถึงความ

ตองการในปฐมภูมิของบุคลากรตอไป 

  งานการเจาหนาที่สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลลุมลําชี อําเภอบานเขวา   จังหวัดชัยภูมิ  

ขอขอบคุณผูท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามทุกทาน  และจะปรับปรุงแกไขในสิ่งท่ีดีตอไปเพื่อ

องคกรของเรา   
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