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คํานาํ 

 
สวัสดิการสังคมเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับคนทุกคนในสังคม และแต่ละคนต้องได้รับการบริหาร

ขั้นพ้ืนฐานที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตเช่น บริการด้านสุขภาพ การได้รับการดูแลและความม่ันคง 
ปลอดภัยและการได้รับการคุ้มครองดูแลขององค์กรในขณะปฏิบัติการ ปัจจุบันการดูแลเรื่องระบบ
สวัสดิการ สังคม เป็นภาระหน่ึงของรัฐบาลที่ต้องให้การดูแลกับภาคประชาชนตามนโยบายการพัฒนา
และการบริหารประเทศ จากนโยบายดังกล่าวองค์กรต่าง ๆ จึงจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติการ รวมถึงการ
เสริมสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของผู้
จ้าง  โดยการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสได้แสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองใน
ขณะที่ปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือนําผลจากการพัฒนาตนเองมาใช้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ที่
จะสามารถผลักดันให้องค์กรมีผลการทํางานที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ อีกทั้ง ยังเป็นการเพิ่ม
ขวัญและกําลังใจให้แก่บุคลากรที่ต้องการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ อีกด้วย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เป็นองค์กรทางการ ศึกษาที่
มีบุคลากรในสังกัดมากที่สุดคณะหน่ึงในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ซึ่งคณะฯ เห็นถึงความสําคัญต่อ
การจัดระบบสวัสดิการ สิ่งแวดล้อมการทํางาน  และขวัญกําลังใจของบุคลากร  รวมถึงความสําคัญ
ของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  จึงได้มีการสํารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจต่อประเด็น
ดังกล่าวเพ่ือนําไปพัฒนาต่อบุคลากร รวมถึงการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรรมและโครงการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรท่ีจะส่งผลต่อการดําเนินงานตามแผนให้บรรลุผลสําเร็จได้ตาม
วัตถุประสงค์อย่างแท้จริง  
 

ฝ่ายวางแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
กุมภาพันธ์ 2557 
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บทที่ 1 
ส่วนนํา 

 
หลักการและเหตุผล 

สวัสดิการสังคมเป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกับคนทุกคนในสังคม และแต่ละคนต้องได้รับการบริหาร

ขั้นพื้นฐานที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตเช่น บริการด้านสุขภาพ การได้รับการดูแลและความม่ันคง ปลอดภัยและ

การได้รับการคุ้มครองดูแลขององค์กรในขณะปฏิบัติการ ปัจจบัุนการดูแลเรื่องระบบสวัสดิการ สังคม เป็นภาระ

หนึ่งของรัฐบาลที่ต้องให้การดูแลกับภาคประชาชนตามนโยบายการพัฒนาและการบริหารประเทศ จากนโยบาย

ดังกล่าวองค์กรต่าง ๆ จึงจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติการ รวมถึงการเสริมสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากรให้มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของผู้จ้าง  โดยการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มี

โอกาสได้แสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองในขณะที่ปฏิบัติงานอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อนําผลจากการพัฒนาตนเอง

มาใช้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ที่จะสามารถผลักดันให้องค์กรมีผลการทํางานที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 

อีกทั้ง ยังเป็นการเพิ่มขวัญและกําลังใจให้แก่บุคลากรที่ต้องการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ อีกด้วย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เป็นองค์กรทางการ ศึกษาท่ี

มีบุคลากรในสังกัดมากท่ีสุดคณะหน่ึงในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ซึ่งคณะฯ เห็นถึงความสําคัญต่อการ

จัดระบบสวัสดิการ สิ่งแวดล้อมการทํางาน  และขวัญกําลังใจของบุคลากร  รวมถึงความสําคัญของการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากร  จึงได้จัดสวัสดิการ ห้องทํางาน สภาพแวดล้อมในการทํางาน และจัดทําแผนพัฒนา

บุคลากรเป็นประจําทุกปี  เพื่อให้เป็นที่พึงพอใจและตรงตามความต้องการของบุคลากร อันจะเอื้อต่อการ

ประสิทธิภาพของงานที่จะส่งผลให้คณะและมหาวิทยาลัยมีคุณภาพต่อไป  ดังนั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้ง

ทางด้านสวัสดิการ สภาพแวดล้อม ขวัญและกําลังใจ และการพัฒนาตนเอง คณะฯ จึงได้มีการสํารวจความ

คิดเห็น ความพึงพอใจต่อประเด็นดังกล่าวเพื่อนําไปพัฒนาต่อบุคลากร รวมถึงการประเมินความพึงพอใจต่อกิจ

กรรรมและโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่จะส่งผลต่อการดําเนินงานตามแผนให้บรรลุผลสําเร็จได้ตาม

วัตถุประสงค์อย่างแท้จริง  
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อติดตามประเมินผลความพึงพอใจต่อสวัสดิการ สภาพแวดล้อม และสิ่งสนับสนุนในการทํางาน ที่

คณะฯและมหาวิทยาลัยได้จัดให้แก่บุคลากร 

2. เพื่อประเมินความคิดเห็นของบุคลากรต่อการพัฒนาศักยภาพ ที่คณะฯและมหาวิทยาลัยได้จัดให้ตาม

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร  

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1) บุคลากรของคณะฯ ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อสวัสดิการ สภาพแวดล้อม และสิ่งสนับสนุนในการ

ทํางาน ที่คณะฯและมหาวิทยาลัยที่ได้จัดให้แก่บุคลากร 

2) บุคลากรของคณะฯ ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อแผนพัฒนาบุคลากรคณะฯ ประจําปีการศึกษา 

2556 

3) ร้อยละ 80 ของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ร่วมประเมินความพึงพอใจ ต่อ

สวัสดิการ สภาพแวดล้อม และสิ่งสนับสนุนในการทํางาน ที่คณะฯและมหาวิทยาลัยที่ได้จัดให้แก่

บุคลากร 

 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1) บุคลากรในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมการแสดงความคิดเห็น เพื่อ

ชี้แนะช่องทางในการสร้างสวัสดิการให้แก่ตนเองและเพื่อรวมงาน 

2) การประเมินความพึงพอใจในคร้ังนี้ ถือว่าเป็นการประเมินความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร

ประจําปีงบประมาณ 2556 ด้วย 
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บทที่ 2  
วิธีการดําเนนิงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมให้ข้อคิดเห็นผ่านแบบสอบถามเก่ียวกับ

สวัสดิการ สภาพแวดล้อม และสิ่งสนับสนุนในการทํางาน ที่คณะฯและมหาวิทยาลัยที่ได้จัดให้แก่บุคลากร และ

เก่ียวกับการแผนพัฒนาบุคลากรของคณะ 

 
ข้ันตอนการดาํเนนิงาน 

1. ร่างแบบสอบถามเก่ียวกับการติดตามประเมินผลด้านสวัสดกิาร และ ประเมินผลความสําเร็จของ

แผนพัฒนาบุคลากร  

2. เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการสอบถามความคิดเห็นของบุคลากร ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  

3. วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 

4. จัดทํารูปเล่มรายงาน 

5. นําผลจากการประเมินด้านสวัสดิการ ไปปรับปรุงและพฒันาจัดบริการแก่บุคลากรและส่งผลให้แก่

หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพือ่ใชป้ระโยชน์ต่อการให้สวัสดิการแก่บุคลากรตอ่ไ 

6. นําผลจากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเก่ียวกับแผนพัฒนาบุคลากร ไปประเมินผล

ความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร  

 
วิธีการดําเนนิงาน 

1) การจัดทําประเด็นคําถามการติดตามประเมินได้ยึดกรอบตามภารกิจและการให้สวัสดิการของ

มหาวิทยาลัยฯ เป็นตัวตั้ งในการจัดทําประเด็นคําถาม และทําการจัดเก็บข้อมูลโดยมี

กลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหาร 

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับผลประโยชน์จากการได้รับสวัสดิการ 

2) การจัดทําประเด็นคําถามการติดตามประเมินได้ยึดกรอบตามภารกิจด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคล และทําการจัดเก็บข้อมูลโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
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สังคมศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับผลประโยชน์จากการ

ที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปี

การศึกษา 2556 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการจัดสวัสดิการของคณะและมหาวิทยาลัยฯ และ

ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเก่ียวกับแผนพัฒนาบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ประจําปีการศึกษา 2556  

วิธีการเก็บข้อมูล 
 เก็บข้อมูลเป็นรายบุคคล โดยการให้กรอกแบบสอบถาม โดยวิธีการส่งให้บุคลากรของคณะฯ ร่วม

ประเมิน 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
1) วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
2) การแปลผลค่าเฉล่ีย 

4.51-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากทีสุ่ด 

3.51-4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

2.51-3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 

1.51-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 

1.00-1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด  

คําสําคัญ (keywords) 
 บุคลากร หมายถึง บุคลากรสายวิชาการ หรือ สายสนับสนุน  ที่สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

บุคลากรสายวิชาการ หมายถึง อาจารย์ 
บุคลากรสายสนับสนุน  หมายถึง เจ้าหน้าที่ 
สาขา หมายถึง สาขาวิชาที่ที่สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  คณะ หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
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บทที่ 3 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 

 ผลการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจในสภาพแวดล้อม สิ่งสนับสนุน และขวัญกําลังใจ 

ของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556  และผลประเมิน

ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีงบประมาณ 

2555 ปรากฏดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 การได้เพิ่มศักยภาพของตนเอง เพื่อพัฒนาตนเองให้สามารถทํางานได้มีประสิทธิภาพของบุคลากรและ

การที่มีสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุน และขวัญกําลัง ของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เป็นส่วนสําคัญอย่างย่ิงต่อ

การดําเนินงานทางด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอน การทํางาน ของคณะฯ ที่จะทําให้ผลการดําเนินตาม

พันธกิจของคณะฯและมหาวิทยาลัยฯบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  คณะฯ จึงได้

จัดทําการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเพื่อนําผลการประเมินไปพัฒนา ดังรายละต่อไปนี้ 

 

ตอนท่ี 1 ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวน และร้อยละ จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวนบุคลากร
ทั้งหมด(คน) 

จํานวนผู้ตอบ(คน) ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม

ชาย 46 35 46.67 

หญิง 52 40 53.33 

รวม 98 75 76.53 
ข้อมูล  ณ  มกราคม 2557 
 จากตารางที่ 1 พบว่า บุคลากรในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ให้ความร่วมมือในการ

ตอบแบบสอบถามถึงร้อยละ 76.53  แบ่งเป็นเพศหญิง จํานวน 40 คน และ เพศชาย จํานวน 38  
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ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและร้อยละ จําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน(คน) ร้อยละ 
21 – 30 5 6.67 

31 – 40 42 56.00 

41 – 50 25 33.33 

51 ปีขึ้นไป 3 4.00 

รวม 75 100 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า บุคลากร ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ตอบแบบสอบถาม 

จํานวน 82 คน แบ่งเป็นประเภทอายุตามลําดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ (1) อายุเฉลี่ยระหว่าง 31-40 ปี 

จํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00 (2) รองลงมาคือ มีอายุเฉลี่ยระหว่าง 41-50 จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อย

ละ 33.33 (3) อายุระหว่าง 21-30 ปี จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 และ (4) น้อยที่สุดมีอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้น

ไปจํานวน 3 คน คิดเห็นร้อยละ 4.00 ตามลําดับ   

 
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนและร้อยละจําแนกตามตําแหน่งหน้าที่ 

ตําแหนง่หน้าที่ จํานวน(คน) ร้อยละ 
สายวิชาการ 69 92.00 

สายสนับสนุน 6 8.00 

รวม 75 100 
 

 จากตารางที่ 3 พบว่า บุคลากรที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 75 คน แบ่งเป็นสายวิชาการจํานวน 69คน 

คิดเป็นร้อยละ 92.00 และสายสนับสนุน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8 แสดงให้เห็นว่าบุคลากรในสังกัดคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกระดับมีส่วนร่วมที่จะช่วยชี้แนะในการพัฒนาแผนพัฒนาบุคลากร  

สภาพแวดล้อม การสร้างขวัญและกําลังใจให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร เพื่อให้คณะนําไป

ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป  
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ตอนที่ 2   ความพึงพอใจเกี่ยวกับแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
ตารางที่ 4 ตารางแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความพงึพอใจเก่ียวกับแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประเดน็คําถาม ความพึงพอใจ 

( x ) S.D. แปลผล
1. ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบายและเป้าหมายการบริหารทรัพยากร
บุคคล        

3.56 0.67 มาก 

2. ความพึงพอใจที่มีต่อแผนการพัฒนาบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์      

3.57 0.70 มาก 

3. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการบริหารงานด้านการพฒันาของ
บุคลากรตามแผนการพฒันาบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์              

3.55 0.72 มาก 

4. ความพึงพอใจที่มีต่อการตดิตามการปฏิบัติงานตามแผนและการ
ติดตามการพฒันาของบุคลากร      

3.73 0.82 มาก 

5. ความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมที่เสริมสร้างและพฒันาศักยภาพของ
บุคลากร 

3.62 0.68 มาก 

6. ความพึงพอใจต่องบประมาณที่จัดสรรสําหรับการพัฒนาบุคลากร    3.74 0.78 มาก 

7. ความพึงพอใจในภาพรวมของการพฒันาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์        

3.91 0.82 มาก 

ระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 3.67 0.74 มาก 
 
  จากตารางท่ี 4 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรเก่ียวกับแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของ

คณะฯ ประจําปีงบประมาณ 2556 พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 

3.67) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความพึงพอใจ

ในภาพรวมของการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( x = 3.91)  รองลงมา คือ ความพึง

พอใจต่องบประมาณท่ีจัดสรรสําหรับการพัฒนาบุคลากร   ( x = 3.74) และความพึงพอใจที่มีต่อการติดตามการ

ปฏิบัติงานตามแผนและการติดตามการพัฒนาของบุคลากร  ( x = 3.73) ตามลําดับ และ มีความพึงพอใจน้อย



รายงานความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานตามแผนบริหารและพฒันาบุคลากร และ ความพงึพอใจเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม ส่ิงสนบัสนุน  
และขวญักาํลงัใจของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556   หน้า 8 
 

ที่สุดในประเด็นความพึงพอใจท่ีมีต่อกระบวนการบริหารงานด้านการพัฒนาของบุคลากรตามแผนการพัฒนา

บุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( x = 3.55)              

 สรุป  จากผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรเก่ียวกับระดับความพึงพอใจเก่ียวกับแผนการ

บริหารและพัฒนาบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แสดงให้เห็นว่า คณะฯ ยังคงจะต้องปรับ

กระบวนการบริหารงานด้านการพัฒนาของบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ซึ่งจะต้องมีการการกําหนดนโยบายและเป้าหมายการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ชัดเจนและแจ้งให้

บุคลากรรับทราบนโยบายในการบริหารอย่างแท้จริง  โดยกระบวนการการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรของ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะต้องเกิดจากความต้องการของบุคลากรให้มากท่ีสุด และตรงตาม

ลักษณะงานของบุคลากรด้วย  รวมถึงจะต้องมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนและการติดตามการพัฒนา

ของบุคลากร เพื่อนําไปพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานในภาระหน้าที่ต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
1) สํารวจความต้องการของบุคลากรเป็นประจําทุกปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนบริหาร

ทรัพยากรบุคคล และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรทั้งสาย

วิชาการและสายสนับสนุน โดยนําผลการสํารวจไปใช้ในการวางแผนท้ังในระดับคณะและ

มหาวิทยาลัยต่อไป 

2) การจัดกิจกรรมเพื่อพฒันาศกัยภาพแก่บุคลากรนั้น ควรมีกิจกรรมของบุคลากรทั้งสายสนับสนุน

และบุคลากรสายวิชาการ เพือ่ทํากิจกรรมร่วมกันอันจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์อนัดีระหว่างกัน 

3) ควรมีการประเมินความสําเร็จของแผนพฒันาบุคลากรที่ชดัเจน และสามารถนําผลมาปรับปรุงหรือ

พัฒนาตอ่ในปีถัดไปได ้
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ตอนที่ 3   ความพึงพอใจในสภาพแวดล้อม สิ่งสนับสนุนและขวัญกําลังใจ 
ตารางที่ 5 ตารางแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจในสภาพแวดล้อม สิ่งสนับสนุนและขวัญกําลังใจ 

ประเดน็คําถาม ความพึงพอใจ 

( x ) S.D. แปลผล
1. ความม่ันคง ปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองดูแลในการ
ปฏิบัติงาน 

4.15 0.85 มาก 

2. เกณฑ์การประเมินเพื่อเข้าสู่ตําแหน่งต่าง ๆ เหมาะสม 
ยุติธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

4.09 0.82 มาก 

3. เกณฑ์การประเมินความดีความชอบประสิทธิภาพการ
ทํางานเหมาะสมและยุติธรรม 

4.07 0.80 มาก 

4. ค่าตอบแทนที่ได้รับในปัจจบัุนเหมาะสมกับปริมาณงาน 4.22 0.83 มาก 

5. โอกาสได้รับความก้าวหน้าในตําแหน่งหนา้ที่ 4.22 0.85 มาก 

6. สวัสดิการให้กู้ยืมเงินฉุกเฉิน 4.00 0.87 มาก 

7. สวัสดิการดา้นสุขภาพ อนามัย 4.05 0.93 มาก 

8. การให้รางวัล ประกาศเกียรติคุณในโอกาสต่าง ๆ 4.17 0.80 มาก 

9. ท่านมีประสทิธิภาพในการทํางานเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับ
สวัสดิการ สิ่งสนับสนุนและขวัญกําลังใจ 

4.24 0.82 มาก 

ระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 4.13 0.84 มาก 
  
  จากตารางท่ี 5 ระดับความพึงพอใจในสภาพแวดล้อม สิ่งสนับสนุนและขวัญกําลังใจ พบว่า  บุคลากร

ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.13) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี

ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเรียงตามลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ประสิทธิภาพในการ

ทํางานเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับสวัสดิการ สิ่งสนับสนุนและขวัญกําลังใจ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.24)  

รองลงมา ค่าตอบแทนที่ได้รับในปัจจุบันเหมาะสมกับปริมาณงาน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.22)  

อันดับ 3 โอกาสได้รับความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.22)  ตามลําดับ 

และ มีความพึงพอใจน้อยที่สุดในประเด็น สวัสดิการให้กู้ยืมเงินฉุกเฉิน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 

4.00)   



รายงานความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานตามแผนบริหารและพฒันาบุคลากร และ ความพงึพอใจเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม ส่ิงสนบัสนุน  
และขวญักาํลงัใจของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556   หน้า 10 
 

ข้อเสนอแนะในการสร้างสภาพแวดล้อม สิง่สนับสนุนและการสร้างขวัญและกําลงั 
1) ควรมีการปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดลอ้มให้เกิดบรรยากาศในการทํางานให้มากกว่านี้ 

2) ควรมีมาตรการบริเวณจอดรถให้เคร่งครัด เพื่อเกิดความปลอดภัยและเกดิความเป็นระเบียบ

มากกว่านี้  
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บทที่ 4 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
รายงานผลการสํารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจต่อประเด็นดังกล่าว ได้สํารวจกลุ่มตัวอย่าง

คือ บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จํานวน 75 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําไปพัฒนาต่อบุคลากร 

รวมถึงการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรรมและโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่จะส่งผลต่อการ

ดําเนินงานตามแผนให้บรรลุผลสําเร็จได้ตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง  

ในปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดําเนินการสํารวจความคิดเห็น

เก่ียวกับความพึงพอใจในสภาพแวดล้อม สิ่งสนับสนุน และขวัญกําลังใจ ของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อนําข้อมูลไปปรับปรุงสภาพแวดล้อม รวมถึงสิ่งสนับสนุนในการทํางานให้แก่

บุคลากร เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่บุคลากรเพื่อให้การทํางานอย่างมีความสุขส่งผลให้งานเกิด

ประสิทธิภาพอย่างแท้จริงและยังเป็นสิ่งกระตุ้นให้บุคลากรมีกําลังใจในการทํางานมากย่ิงขึ้น ทั้งนี้ ยังได้มีการ

สํารวจความพึงพอใจของบุคลาดรเก่ียวกับการบริหารงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2556 

เพื่อนําข้อมูลที่ได้รับไปวางแผนในการการจัดทําแผนในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและแผนบริหาร

บริหารทรัพยากรบุคคลของคณะฯ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
สรุปผลการตดิตาม 
 จากการติดตามประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจต่อการดําเนินงานตามแผนพัฒนา

บุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2556 และ ความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมสิ่งสนับสนุนและการสร้างขวัญ

กําลังใจของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556 ทําให้ทราบว่าบุคลากรมี

ความต้องการดังต่อไปนี้ 

1) ด้านการบริหารงานตามแผนพัฒนาบุคลากร  
   บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานตามแผนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่พิจารณา

เป็นรายข้อพบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานตามแผน อยู่ในระดับปานกลางถึง4 ประเด็น ได้แก่  

(1) ความพึงพอใจที่มีต่อแผนการพัฒนาบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (2) ความพึงพอใจที่มี

ต่อการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนและการติดตามการพัฒนาของบุคลากร  (3) ความพึงพอใจที่มีต่อ
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นโยบายและเป้าหมายการบริหารทรัพยากรบุคคล  และ(4) ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการบริหารงานด้าน

การพัฒนาของบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   แสดงให้เห็นว่า

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะต้องพัฒนาและปรับปรุงแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยจะต้องมี

การติดตามการปฏิบัติงานตามแผนอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งจะต้องกําหนดนโยบายและเป้าหมายในการ

ดําเนินงานในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างชัดเจนอีกด้วย 

 

2) ด้านสภาพแวดล้อมสิ่งสนับสนุนและการสร้างขวัญกําลังใจของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์             

   บุคลากรมีความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อมสิ่งสนับสนุนและการสร้างขวัญกําลังใจของ

บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่คณะและมหาวิทยาลัยฯ อยู่ในระดับที่มาก ซึ่งยังมีประเด็นที่

คณะและมหาวิทยาลัยฯ จะต้องดําเนินการให้ตรงตามความต้องการมากย่ิงขึ้น ได้แก่ ประเด็นของเกณฑ์การ

ประเมินความดีความชอบประสิทธิภาพการทํางานเหมาะสมและยุติธรรม  และประเด็นของค่าตอบแทนที่ได้รับ

ในปัจจุบันเหมาะสมกับปริมาณงาน    

  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม สิ่งสนับสนุน และ
ขวัญกําลังใจ  

1) ทบทวนและบูรณาการแผนงาน โครงการ รวมทั้งกิจกรรมที่เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

โดยการมุ่งเน้นการเชื่อมโยง “คน   ผลงาน  และองค์การ” เข้าด้วยกัน โดยใช้ระบบการบริหารผล

การปฏิบัติงานเป็นเคร่ืองมือด้วยการถ่ายทอดเป้าหมายองค์การ  หน่วยงาน และบุคคล ด้วย

การบูรณาการระบบการวางแผน  ระบบการถ่ายทอดเป้าหมาย ระบบการพัฒนาบุคลากร  ระบบ

การให้รางวัลและค่าตอบแทน  

2) ส่งเสริมค่านิยมและสร้างความเข้าใจแก่ผู้บังคบบัญชาทุกระดับในเร่ืองระบบการบริหารผลการ  

ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการประเมินที่ยุติธรรมและเป็นธรรม   

3) สื่อสารและสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรถึงความสําคัญของระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานท่ี

เป็นเคร่ืองมือสําคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล และผลสําเร็จของงานขององค์การ เพื่อสร้าง

แรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองให้มีขีดสมรรถนะสงในการทํางานให้สัมฤทธิ์ผล    
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4) พัฒนาต่อยอดระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผล สามารถจําแหนกบุคลากรตาม

ผลงานและสมรรถนะได้อย่างแท้จริง  เพื่อก้าวข้ามไปสู่การบริหารบุคลากรผู้มีสมรรถนะสูง 

Talent  Management)  

5) พัฒนาแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนให้เกิดผล เพื่อเสริมสร้าง

ขวัญกําลังใจและเพื่อความยั่งยืน   

6) พัฒนาแผนการสร้างและแผนการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหาร

ราชการ รวมท้ัง ส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้นําปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรง

บันดาลใจให้กับบุคลากร ทั้งในเร่ืองของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทํางานให้สําเร็จ 

7) จัดระบบการพัฒนาบุคลากรให้เอื้อและสามารถสนับสนุนบุคลากรให้มีความสะดวกในการเข้าถึง 

               แหล่งความรู้รวมทั้ง ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาบุคลากร 

               ให้เป็นผู้มีทักษะและสมรรถนะท่ีจําเป็นต่อการบรรลุต่อภารกิจและเป้าหมายของคณะและ 

               มหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานตามแผนบริหารและพฒันาบุคลากร และ ความพงึพอใจเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม ส่ิงสนบัสนุน  
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานตามแผนบริหารและพฒันาบุคลากร และ ความพงึพอใจเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม ส่ิงสนบัสนุน  
และขวญักาํลงัใจของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556   หน้า 15 
 

แบบสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร  
และสภาพแวดล้อม สิ่งสนบัสนนุและขวญักําลังใจของอาจารย์ และบุคลากร 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 
คําช้ีแจง :  แบบสํารวจสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจความพึงพอใจพึงพอใจเก่ียวกับแผนการ

บริหารและพัฒนาบุคลากร และสภาพแวดล้อม สิ่งสนับสนุนและขวัญกําลังใจของอาจารย์ 

และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  แบบสอบถาม แบ่งเป็น  4 ตอน ได้แก่ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความพงึพอใจเก่ียวกับแผนการบริหารและ  

    พัฒนาบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

    ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจในสภาพแวดล้อม สิ่งสนับสนุนและ 

     ขวัญกําลังใจ 

   ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 

จึงขอความร่วมมือท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง โดยข้อมูลนี้จะ 

นําไปใช้ในการวิเคราะห์ในภาพรวม ซึ่งจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่าน แต่จะนํามาใช้ประโยชน์ในการ

ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการด้านบุคลากร เก่ียวกับการจัดทําแผนการบริหารและพัฒนา

บุคลากร และสภาพแวดล้อม สิ่งสนับสนุนและขวัญกําลังใจของอาจารย์ และบุคลากร คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนั้น จึงขอใหใ้ห้ท่านเขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน ( ) ตรงความ

เป็นจริง 

 

ตอนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ   (      ) ชาย (      ) หญิง 

2. อายุ   (      ) ต่ํากว่า 20 ปี (      ) 21 – 30      (      )          31 – 40  

   (      ) 41 – 50   (      ) 51 ปีขึ้นไป 

3. ตําแหน่งหนา้ที่ (      ) ผู้บริหาร  (      ) อาจารย์      (      ) เจ้าหน้าที่ / บุคลากร 

 



รายงานความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานตามแผนบริหารและพฒันาบุคลากร และ ความพงึพอใจเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม ส่ิงสนบัสนุน  
และขวญักาํลงัใจของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556   หน้า 16 
 

 
ตอนท่ี 2  ความคิดเหน็เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

ประเดน็คําถาม 
ระดับความคิดเหน็ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

1. ความพึงพอใจที่ มีต่อนโยบายและเป้าหมายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล        

     

2. ความพึงพอใจที่มีต่อแผนการพัฒนาบุคลากรของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      

     

3. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการบริหารงานด้านการ
พัฒนาของบุคลากรแผนการพัฒนาบุคลากรของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์              

     

4. ความพึงพอใจที่มีต่อการติดตามการปฏิบัติงานตาม
แผนและการติดตามการพัฒนาของบุคลากร      

     

5. ความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมที่เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร 

     

6. ความพึงพอใจต่องบประมาณท่ีจัดสรรสําหรับการ
พัฒนาบุคลากร    

     

7. ความพึงพอใจในภาพรวมของการพัฒนาบุคลากร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        

     

 
ตอนท่ี 3  ความคิดเหน็เกี่ยวกับความพึงพอใจในสภาพแวดลอ้ม สิง่สนับสนุนและขวัญกําลังใจ 

รายการ 
ระดับความคิดเหน็ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

1. ความม่ันคง ปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองดูแลใน
การปฏิบัติงาน 

     

2. เกณฑ์การประเมินเพื่อเข้าสู่ตําแหน่งต่าง ๆ เหมาะสม      



รายงานความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานตามแผนบริหารและพฒันาบุคลากร และ ความพงึพอใจเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม ส่ิงสนบัสนุน  
และขวญักาํลงัใจของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556   หน้า 17 
 

ยุติธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

3. เกณฑ์การประเมินความดีความชอบ ประสิทธิภาพ
การทํางานเหมาะสมและยุติธรรม 

     

4. ค่าตอบแทนที่ได้รับในปัจจุบันเหมาะสมกับปริมาณ
งาน 

     

5. โอกาสได้รับความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่      
6. สวัสดิการให้กู้ยืมเงินฉุกเฉิน      
7. สวัสดิการด้านสุขภาพ อนามัย      
8. การให้รางวัล ประกาศเกียรติคุณในโอกาสต่าง ๆ      
9. ท่านมีประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มขึ้นหลังจาก
ได้รับสวัสดิการ สิ่งสนับสนุนและขวัญกําลังใจ 

     

 
ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะ 
1) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
.............................................................................................................................................................................. 

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

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

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

2) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกบั สภาพแวดล้อม สิ่งสนับสนุนและขวัญกําลังใจ 
.............................................................................................................................................................................. 

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

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

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

 
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

ฝ่ายวางแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



 
 

แบบสํารวจความพึงพอใจต่อการดําเนินงานตามแผนบริหารและพฒันาบุคลากร และ ความพงึพอใจเก่ียวกับสภาพแวดล้อม สิ่งสนับสนุน และขวัญกําลังใจของบุคลากร  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 � หนา 1 
 

แบบสํารวจความพึงพอใจเก่ียวกับแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร  
และสภาพแวดล้อม สิ่งสนับสนุนและขวัญกําลังใจของอาจารย์ และบุคลากร 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 
คําชี้แจง :  แบบสํารวจสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสํารวจความพึงพอใจเก่ียวกับแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร และสภาพแวดล้อม สิ่งสนับสนุนและขวัญกําลังใจของอาจารย์ และบุคลากร คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  แบบสอบถาม แบ่งเป็น  4 ตอน ได้แก่ 

ตอนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ระดับระดับความพึงพอใจเก่ียวกับแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร  

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
    ตอนที่ 3 ระดับความพึงพอใจในสภาพแวดล้อม สิ่งสนับสนุนและการสรา้งขวัญ 
      กําลังใจ 
    ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 
   จึงขอความร่วมมือท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง โดยข้อมูลน้ีจะ  นําไปใช้
ในการวิเคราะห์ในภาพรวม ซึ่งจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่าน แต่จะนํามาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง
กระบวนการบริหารจัดการด้านบุคลากร เก่ียวกับการจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร และ
สภาพแวดล้อม สิ่งสนับสนุนและขวัญกําลังใจของอาจารย์ และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ดังน้ัน จึงขอให้ให้ท่านเขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน ( ) ตรงความเป็นจริง 
 

ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ   (      ) ชาย (      ) หญิง 
2. อายุ   (      ) 21 – 30      (      )          31 – 40  (      ) 41 – 50   

(      ) 51 ปีขึ้นไป 
3. ประเภทบุคลากร (      ) สายวิชาการ (      ) สายสนับสนุน 
 
 
 



 
 

แบบสํารวจความพึงพอใจต่อการดําเนินงานตามแผนบริหารและพฒันาบุคลากร และ ความพงึพอใจเก่ียวกับสภาพแวดล้อม สิ่งสนับสนุน และขวัญกําลังใจของบุคลากร  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 � หนา 2 
 

ตอนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ประเด็นคําถาม 
ระดับความคดิเห็น 

น้อยท่ีสุด น้อย ปาน
กลาง 

มาก มากท่ีสุด

1. ความพึงพอใจท่ีมีต่อนโยบายและเป้าหมายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล        

 

2. ความพึงพอใจที่มีต่อแผนการพัฒนาบุคลากรของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      

 

3. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการบริหารงานด้านการ
พัฒนาของบุคลากรแผนการพัฒนาบุคลากรของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์              

 

4. ความพึงพอใจที่มีต่อการติดตามการปฏิบัติงานตาม
แผนและการติดตามการพัฒนาของบุคลากร      

 

5. ความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมที่เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร 

 

6. ความพึงพอใจต่องบประมาณที่จัดสรรสําหรับการ
พัฒนาบุคลากร    

 

7. ความพึงพอใจในภาพรวมของการพัฒนาบุคลากร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        

 

 

ตอนท่ี 3  ระดับความพึงพอใจในสภาพแวดล้อม ส่ิงสนับสนุนและการสร้างขวัญกําลังใจ แก่
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

น้อยท่ีสุด น้อย ปาน
กลาง 

มาก มากท่ีสุด

1. ความมั่นคง ปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองดูแลใน
การปฏิบัติงาน 

  

2 .  เกณฑ์การประเ มิน เ พ่ือ เข้ าสู่ ตํ าแหน่ง ต่าง  ๆ 
เหมาะสม ยุติธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

  

3. เกณฑ์การประเมินความดีความชอบ ประสิทธิภาพ
การทํางานเหมาะสมและยุติธรรม 

  



 
 

แบบสํารวจความพึงพอใจต่อการดําเนินงานตามแผนบริหารและพฒันาบุคลากร และ ความพงึพอใจเก่ียวกับสภาพแวดล้อม สิ่งสนับสนุน และขวัญกําลังใจของบุคลากร  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 � หนา 3 
 

4. ค่าตอบแทนที่ได้รับในปัจจุบันเหมาะสมกับปริมาณ
งาน 

  

5. โอกาสได้รับความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่   
6. สวัสดิการให้กู้ยืมเงินฉุกเฉิน   
7. สวัสดิการด้านสุขภาพ อนามัย   
8. การให้รางวัล ประกาศเกียรติคุณในโอกาสต่าง ๆ   
9. ท่านมีประสิทธิภาพในการทํางานเพ่ิมขึ้นหลังจาก
ได้รับสวัสดิการ สิ่งสนับสนุนและขวัญกําลังใจ 

  

 
ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะ 
1) ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
2) ข้อเสนอแนะเก่ียวกับ สภาพแวดล้อม สิ่งสนับสนุนและขวัญกําลังใจ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

 


