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(ก)

ชื่อเรื่องการศึกษา การศึกษาเรื่องความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจ
ในการทํางานของบุคลากรกรมสงเสริมการเกษตร 

ปงบประมาณ 2555

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคที่จะทําการศึกษาถึงความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจ 

ในการทํางานของบุคลากรกรมสงเสริมการเกษตร โดยทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปน
ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ของกรมสงเสริมการเกษตร ทั้งในสวนกลางและสวน
ภูมิภาค จํานวน 542 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึง
พอใจในแงมุมตาง ๆ ในการทํางาน

ผลการศึกษาพบวา จากกลุมตัวอยางของบุคลากรกรมสงเสริมการเกษตรทั้งหมด จํานวน 
542 คน เปนเพศหญิง 313 คน คิดเปนรอยละ 57.70 เพศชาย 229 คน คิดเปนรอยละ 42.30
สวนใหญมีอายุ อยูระหวาง 30 - 40 ป จํานวน 184 คน คิดเปนรอยละ 33.90 และมีการศึกษา
อยูในระดับปริญญาตรี 382 คน คิดเปนรอยละ 70.50

บุคลากรของกรมสงเสริมการเกษตรสวนใหญ มีความพึงพอใจเกี่ยวกับความภาคภูมิใจตอ
องคกรที่สรางประโยชนตอสังคม ในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.50 รองลงมาคือ มีความ
พึงพอใจเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ คิดเปนคาเฉลี่ย 3.43 ในระดับความพึงพอใจปานกลาง, 
ความพึงพอใจเกี่ยวกับภาวะผูนําและวัฒนธรรมในองคกร คิดเปนคาเฉลี่ย 3.28 ในระดับความพึง
พอใจปานกลาง, ความพึงพอใจเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการทํางาน คิดเปนคาเฉลี่ย 3.18 ในระดับ
ความพึงพอใจปานกลาง, ความพึงพอใจเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพระหวางชีวิตการทํางานและชีวิต
สวนตัว คิดเปนคาเฉลี่ย3.14 ในระดับความพึงพอใจปานกลาง, ความพึงพอใจเกี่ยวกับการสื่อสารใน
องคกร คิดเปนคาเฉลี่ย 3.11 ในระดับความพึงพอใจปานกลาง, ความพึงพอใจเกี่ยวกับโอกาสและ
ความกาวหนาทางอาชีพในองคกร คิดเปนคาเฉลี่ย 2.83 ในระดับความพึงพอใจปานกลาง และความ
พึงพอใจเกี่ยวกับคาตอบแทนและสวัสดิการ คิดเปนคาเฉลี่ย 2.66 ในระดับความพึงพอใจปานกลาง 
ตามลําดับ

ผลการศึกษาครั้งนี้ นอกจากจะไดขอมูลพื้นฐานสําหรับผูที่สนใจในเรื่องนี้แลว ยังเปนสิ่งบงชี้ 
ใหเห็นวาความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรกรมสงเสริมการเกษตร มีความสําคัญ
มาก เพราะบุคลากรสวนใหญมีความตองการที่จะพัฒนางานเพื่อประโยชนสุขของประชาชน และ
สงเสริมการดําเนินงานของกรมสงเสริมการเกษตรใหมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายขององคกร
ที่ตั้งไว การศึกษาอิสระครั้งนี้ทําใหไดรับทราบปญหา และแนวทางในการสงเสริมใหบุคลากรของ    
กรมสงเสริมการเกษตรมีความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทํางาน และสามารถนํามาเปน
ขอมูลเพื่อนํามาประยุกตใชในการปรับปรุงงานดานการบริหารขององคกร หนวยงาน สวนงานตาง ๆ 
ของกรมสงเสริมการเกษตร เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดมากขึ้นในอนาคตตอไป
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บทที่ 1
บทนํา

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management

Quality Award : PMQA) เปนกรอบการบริหารจัดการองคการ ที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดสงเสริมและ
สนับสนุนใหสวนราชการนําไปใชในการประเมินองคการดวยตนเองที่ครอบคลุมภาพรวมในทุกมิติ 
เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการใหเทียบเทามาตรฐานสากล โดยมุงเนนใหหนวยงานราชการ
ปรับปรุงองคการอยางรอบดานและอยางตอเนื่องครอบคลุมทั้ง 7 ดาน (หมวด) คือ

(1) การนําองคการ เปนการประเมินการดําเนินการของผูบริหารในเรื่องวิสัยทัศน 
เปาประสงค คานิยม ความคาดหวังในผลการดําเนินการ การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การสรางนวัตกรรมและการเรียนรูในสวนราชการ 
การกํากับดูแลตนเองที่ดี และดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน

(2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร เปนการประเมินวิธีการกําหนดและถายทอด
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร กลยุทธหลัก และแผนปฏิบัติราชการ เพื่อนําไป
ปฏิบัติและวัดผลความกาวหนาของการดําเนินการ

(3) การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เปนการประเมินการ
กําหนดความตองการ ความคาดหวัง และความนิยมชมชอบ การสรางความสัมพันธ และการกําหนด
ปจจัยสําคัญที่ทําใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจ     

(4) การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู เปนการประเมินการเลือก รวบรวม 
วิเคราะห จัดการ และปรับปรุงขอมูลและสารสนเทศ และการจัดการความรู เพื่อใหเกิดประโยชนใน
การปรับปรุงผลการดําเนินการขององคการ

(5) การมุงเนนทรัพยากรบุคคล เปนการประเมินระบบงาน ระบบการเรียนรู การ
สรางความผาสุกและแรงจูงใจของบุคลากร เพื่อใหบุคลากรพัฒนาตนเองและใชศักยภาพอยางเต็มที่
ตามทิศทางองคการ

(6) การจัดการกระบวนการ เปนการประเมินการจัดการกระบวนการ การใหบริการ 
และกระบวนการอื่นที่ชวยสรางคุณคาแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และกระบวนการ
สนับสนุน เพื่อใหบรรลุพันธกิจขององคการ

(7) ผลลัพธการดําเนินการ เปนการประเมินผลการดําเนินการและแนวโนมของสวน
ราชการในมิติดานประสิทธิผล มิติดานคุณภาพการใหบริการ มิติดานประสิทธิภาพ และมิติดานการ
พัฒนาองคการ



2

ภาพที่ 1  แสดงกรอบแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Framework)
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2555

กรมสงเสริมการเกษตร ไดดําเนินการพัฒนาองคกรตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ โดยกําหนดเกณฑการประเมินองคกรในหมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 
ดังนั้น กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กองการเจาหนาที่ จึงไดทําการศึกษาความผาสุก ความ    
พึงพอใจ และแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรกรมสงเสริมการเกษตร ประจําป พ.ศ.2555 วาควร  
มีปจจัยและแนวทางที่จะกระตุนในการสรางความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทํางานของ
บุคลากรกรมสงเสริมการเกษตรใหมีประสิทธิภาพ เพราะถือเปนเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งที่ไมอาจละเลยได 
เพื่อนําไปสูการพัฒนาองคกรใหสามารถดําเนินงานเพื่อประโยชนสุขของประชาชนไดอยางแทจริง และ
ผลการศึกษาครั้งนี้จะทําใหไดขอมูลเพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมใหบุคลากรมีบทบาทในการสงเสริม
การดําเนินงานของกรมสงเสริมการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมายขององคกรได   
เปนอยางดียิ่ง

ความสําคัญของการศึกษา
1. ผลการศึกษาครั้งนี้ จะทําใหทราบถึงความผาสุก ความพอใจและแรงจูงใจในการ

ทํางานของบุคลากรกรมสงเสริมการเกษตร  
2. ผูบริหารของกรมสงเสริมการเกษตร ไดรับประโยชนในการใชขอมูลเพื่อการ

วางแผนในการพัฒนาการดําเนินงานดานการสงเสริมใหบุคลากรกรมสงเสริมการเกษตรมีความผาสุก 
ความพอใจและแรงจูงใจในการทํางาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอทางราชการมาก
ยิ่งขึ้น

3. ผลการศึกษาครั้งนี้ จะเปนประโยชนตอกรมสงเสริมการเกษตร ในการศึกษาถึง
ความผาสุก ความพอใจและแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรในอนาคต
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วัตถุประสงคของการศึกษา
      1 เพื่อศึกษาระดับความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทํางานของ
บุคลากรกรมสงเสริมการเกษตร

2. เพื่อศึกษาแนวทางในการสงเสริมใหบุคลากรของกรมสงเสริมการเกษตรมีความ
ผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทํางาน

ขอบเขตการศึกษา
1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา

       1.1 ประชากรที่ใชในการศึกษา
ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงาน

ราชการ ของกรมสงเสริมการเกษตรทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค จํานวนทั้งสิ้น 13,224 คน
    1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา

ในการศึกษาครั้งนี้ จะใชกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 
เปนการเลือกกลุมตัวอยางเพื่อใหไดจํานวนตามตองการโดยไมมีหลักเกณฑ กลุมตัวอยางจะเปนใครก็ได
ที่สามารถใหขอมูลได

2. ขอบเขตในดานเนื้อหา
    เนื้อหาที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก การศึกษา แนวทาง และปจจัยของความ

ผาสุก ความพอใจและแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรกรมสงเสริมการเกษตร  
   จุดเนนของการศึกษานี้ ไดแก มุมมอง ความคิดเห็นในเรื่องความผาสุก ความ

พอใจและแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรกรมสงเสริมการเกษตร  
3. ขอบเขตดานพื้นที่
    ในการศึกษาครั้งนี้ ไดกําหนดขอบเขตพื้นที่ในการศึกษา คือ บุคลากรของกรม

สงเสริมการเกษตรในสวนกลางและสวนภูมิภาค
4. ขอบเขตดานระยะเวลาการศึกษา
    ในการศึกษาครั้งนี้ จะทําการศึกษาความผาสุก ความพอใจและแรงจูงใจในการ

ทํางานของบุคลากรกรมสงเสริมการเกษตร ที่เกิดขึ้นในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ระยะเวลาที่ใช
การศึกษาตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2555 - สิงหาคม 2555

วิธีการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความผาสุก ความพอใจและแรงจูงใจใน         

การทํางานของบุคลากรกรมสงเสริมการเกษตร ที่เกิดขึ้นในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ใชวิธี    
เก็บขอมูลกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เปนการเลือกกลุมตัวอยางเพื่อใหได
จํานวนตามตองการโดยไมมีหลักเกณฑ กลุมตัวอยางจะเปนใครก็ไดที่สามารถใหขอมูลได แบงเปน 
การรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สรางขึ้นตามวัตถุประสงคของการศึกษา 
โดยเลือกจากกลุมตัวอยางที่เขาไปตอบแบบสอบถามออนไลน (Online) เชื่อมตอกับอินทราเน็ตของ
กรมสงเสริมการเกษตร (SSNET) เพื่อใหผูที่เขาเว็บไซตไดกรอกขอมูลในระบบไดทันที เพื่อความ
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สะดวก และประหยัดเวลา ทรัพยากรและคาใชจาย ซึ่งมีผูตอบแบบสอบถามตามระยะเวลาที่กําหนด 
จํานวนทั้งสิ้น 542 คน

นิยามศัพทเฉพาะ
ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงในปจจุบัน เงินเดือน

และคาตอบแทนที่ไดรับจากทางราชการ หนวยงานที่สังกัดในปจจุบัน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานใน
หนวยงานปจจุบัน อายุราชการ สถานภาพในงานปจจุบัน

ความผาสุก หมายถึง สภาวะที่บุคคลรับรูวาตนเองไดทําในสิ่งที่ตนตองการและทํา
ไดสําเร็จ มีความเปนตัวของตัวเอง มีความภาคภูมิใจในการกระทําของตน

ความพึงพอใจในการทํางาน หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีตอการทํางานใน
ทางบวก เปนความสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบัติงานและไดรับผลตอบแทน ทําใหเกิดความ
กระตือรือรนและมุงมั่นที่จะทํางานนั้นใหประสบความสําเร็จ

แรงจูงใจ หมายถึง สิ่งเราโดยจงใจใหกระทําหรือดิ้นรนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
บางอยาง โดยมีเปาหมายที่ชัดเจนวาตองการไปสูจุดใด และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเปนผลสืบเนื่องมาจาก
แรงผลักดันหรือแรงกระตุน

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหทราบถึงระดับความผาสุก ความพอใจและแรงจูงใจในการทํางานของ

บุคลากรกรมสงเสริมการเกษตร  
2. ทําใหทราบถึงปจจัยที่มีผลตอความผาสุก ความพอใจและแรงจูงใจในการทํางาน

ของบุคลากรกรมสงเสริมการเกษตร  
3. สามารถนําขอมูลไปเปนแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยและตอบสนองความ

ตองการของบุคลากรกรมสงเสริมการเกษตร ในการสรางความผาสุก ความพอใจและแรงจูงใจในการ
ทํางานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด



บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ในการศึกษาเรื่องความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากร
กรมสงเสริมการเกษตร ไดนําหลักการแนวความคิดจากวรรณกรรมและงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
และใชเปนแนวทางในการศึกษาดังตอไปนี้

1. แนวคิดเกี่ยวกับความผาสุกในการทํางาน
2. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางาน
3. แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางาน
4. งานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

1. แนวคิดเกี่ยวกับความผาสุกในการทํางาน
นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของความผาสุกในการทํางานไวอยาง

หลากหลาย ซึ่งสวนใหญแนวคิด ความหมายลวนใกลเคียงกัน เพราะถือวาความผาสุกในการทํางาน
นั้นมีสวนสําคัญมากตอการดําเนินงานพัฒนาตาง ๆ ขององคกร ความหมายของความผาสุก
ประกอบดวย

ศราวุธ  อยูเกษม (2555) ไดใหความหมายของความผาสุกไววา ความรูสึกมี
ความสุข มีความพอใจในชีวิต วัดไดจากความสุขในการดํารงชีวิตประจําวัน ความรูสึกกระฉับกระเฉง
ความสดชื่นแจมใสมีชีวิตชีวา มีพละกําลังมีอารมณมั่นคง มีความสามารถในการควบคุมอารมณตนเอง 
รูสึกมีความมั่นใจในตนเอง และมีความรูสึกผอนคลายมากกวามีความรูสึกเครียด หรือกังวลใจ หรือ
วาวุนใจ หรือทอใจ หมดกําลังใจ หรือหมดหวัง หรือซึมเศรา หรือเปนทุกข  

ศูนยจิตวิทยาสุขภาพและสุขภาวะสาธารณะ (2555) ไดใหความหมายของความ
ผาสุก หมายถึง ความสุข คือสภาวะที่บุคคลรับรูวาตนเองไดทําในสิ่งที่ตนตองการและทําไดสําเร็จ มี
ความเปนตัวของตัวเอง มีความภาคภูมิใจในการกระทําของตน มีความคิดเชิงบวกมีความกระตือรือรน
ลนในการดําเนินชีวิตที่จะนําไปสูการมีสุขภาพที่ดี การพัฒนาตนการมีสัมพันธภาพที่ดีกับคนรอบขาง
และสังคม สามารถดําเนินชีวิตอยางพอเพียงและมีใจที่สงบ

จรรยา เพชรหวน (2555) ไดกลาวไววา ถาองคกรมีองคประกอบหรือสรางทั้ง 4 
อยาง ดังตอไปนี้แลว จะเรียกไดวาเรามีความผาสุกในการทํางาน

1. Achievement Motivation ไดทํางานตามความอยาก หรือความ
ตองการ และงานนั้นสนองตอบสิ่งที่เปนแรงจูงใจทั้งภายในและภายนอก

2. Profession เปนตําแหนงหรือลักษณะงานตรงตามสาขาที่เรียนมา หรือ
สาขาวิชาที่ทํางานซึ่งเปนที่ยอมรับ และไดทํางานจนสรางความลุมลึกในวิชาชีพ

3. Job Satisfaction พึงพอใจในงาน ทั้งในงานที่ตนเองไดทํา เพื่อน
รวมงานเกื้อหนุนการทํางาน ผูบังคับบัญชาเอาใจใส ดูแล สอน และพัฒนาใหทํางานไดดี องคกรมีงาน
ที่สรางสรรคหรือ สรางคุณคาของงานใหทํา
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4. Human Spirit เปนองคกรที่เห็นคนทํางานมีความเปนมนุษย มีความ
นึกคิด มีจิตใจ ใหโอกาสในการเติมเต็ม รับผิดชอบตอชีวิตอยางพอเหมาะพอควร

จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา ความผาสุกในการทํางาน หมายถึง การมีความสุข
และความพอใจในการทํางาน รูสึกมั่นใจในตัวเอง ไมรูสึกเครียดหรือกังวลใจ ไดทําในสิ่งที่ตนเอง
ตองการและทําไดสําเร็จ มีความภาคภูมิใจในการกระทําของตนและมีผลงานเปนที่ยอมรับ 
ผูบังคับบัญชาเอาใจใส ดูแลและพัฒนาใหทํางานไดดี ซึ่งสามารถชวยใหขับเคลื่อนองคกรไปสู
เปาหมายไดเปนอยางดี

2. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางาน
ความหมายของความพอใจในการทํางาน ไดมีผูใหความหมายไว พอสรุปไดดังนี้
ทวีพงษ หินคํา (2541 : 8) ไดใหความหมายของความพึงพอใจในงาน หมายถึง

ความพึงพอใจเปนความชอบของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งสามารถลดความตึงเครียดและ
ตอบสนองตามความตองการของบุคคลได ทําใหเกิดความพึงพอใจตอสิ่งนั้น

ชนิน ทิวรรณรักษ (2542 : 15) ไดใหความหมายของความพึงพอใจในการทํางาน
หมายถึง ความพึงพอใจในการทํางานเปนความรูสึกในทางที่ดีที่ชอบหรือพอใจ เพราะความตองการ
ของตน ไดรับการตอบสนองจากปจจัยตาง ๆ ทั้งปจจัยทางดานสภาพแวดลอมของงานและปจจัยดาน
จิตใจที่เขามาเกี่ยวของภายใตสถานการณการทํางานและมีผลตอการปฏิบัติงาน

จรูญ แกวมณี (2545 : 8) ไดใหความหมายของความพึงพอใจในงาน หมายถึง
ความรูสึกนึกคิดและทัศนคติที่ดีของบุคคลที่มีตองานที่ไดปฏิบัติอยู ซึ่งเกิดมาจากงานหรือหนวยงาน
นั้น ๆ และสภาพแวดลอมตาง ๆ ไดมีการตอบสนองความคาดหวังและความตองการในดานคาจาง
และ สวัสดิการ สภาพการทํางาน โอกาสกาวหนาในการทํางาน การปกครองบังคับบัญชา ความ
เหมาะสมของปริมาณงาน ความมั่นคงปลอดภัยและความมีศักดิ์ศรีของอาชีพ ทําใหเกิดความพึงพอใจ
ในการทํางาน

ศิริพร นามจันดี (2546 : 9) ไดใหความหมายของความพึงพอใจในงาน หมายถึง
ความรูสึก หรือทัศนคติของบุคคลที่มีตองานในทางที่ดี โดยบุคคลจะมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
เมื่อไดรับการตอบสนองในสิ่งที่ตองการ ซึ่งจะกลายเปนพลังที่จะทําใหเกิดความทุมเทและตั้งใจในการ
ทํางาน สงผลใหผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเปนแรงจูงใจใหเกิด ความรวมแรงรวม
ใจกันทํางานใหบรรลุเปนหมายขององคกรในที่สุด

จากความหมายความพึงพอใจในการทํางานที่หลาย ๆ ทาน ไดกลาวมาแลวขางตน 
สรุปไดวา ความพึงพอใจในการทํางาน หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตองานและการทํางาน
ของตนใหมีความสุข ถาบุคคลมีความพรอมที่จะทุมเททั้งดานแรงกาย แรงใจ สติปญญาใหแกงาน งาน
ก็จะประสบความสําเร็จ บรรลุวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพ ทํางานอยางมีความสุข ความพึงพอใจ
ในงานก็เกิดขึ้น
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3. แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางาน
ความหมายของแรงจูงใจในการทํางาน ไดมีผูใหความหมายไว พอสรุปไดดังนี้
วินัย เพชรชวย (2555) ให ความหมายของแรงจูงใจไววา แรงจูงใจ หมายถึง พลังที่

ริเริ่ม กํากับ และค้ําจุนพฤติกรรมและการกระทําของบุคคลมีรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งอาจเกิดจาก
ปจจัยภายในหรือปจจัยภายนอกตัวบุคคลก็ได แรงจูงใจจะแตกตางกันระหวางบุคคลและมีลักษณะ
เปนเรื่องภายในตัวคน จึงไมสามารถสังเกต วัด หรือวิเคราะหไดโดยตรง แตสังเกตไดจากการกระทํา
หรือพฤติกรรมภายนอก ผูบริหารจึงสังเกตไดจากลักษณะที่พนักงานแสดงออกภายนอกและจากผล
การปฏิบัติงาน

อุบลรัตน เพ็งสถิตย (2544 : 1) กลาวถึง แรงจูงใจ วาหมายถึง เปนสภาวะที่เกิด
ความไมสมดุลขึ้นภายในรางกาย ภาวะดังกลาวอาจจะเปนตัวกระตุนใหบุคคลมีพฤติกรรมไปสู
จุดมุงหมายปลายทางใหได แรงจูงใจชนิดนี้เปนสิ่งที่ไมสามารถเห็นไดโดยตรงแตอนุมานไดจาก
พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกมา ลักษณะดังกลาวนี้นักจิตวิทยาไดใหความหมายที่รวมไปถึงความ
ปรารถนา หรือความตองการของแตละบุคคลที่จะไปใหถึงเปาหมายที่ตนไดตั้งไว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2549 : 4) กลาววา การจูงใจในการทํางาน หมายถึง การ
พยายามใหผลตอบแทนการทํางานของคนตามความตองการของเขา และตองประสานความตองการ
ของคนทํางานใหเขากับความตองการของหนวยงานดวย เพื่อใหบังเกิดผลงานที่ดีที่สุดตามเปาหมาย
ของการทํางาน

จากความหมายตาง ๆ ขางตนสรุปไดวา แรงจูงใจ หมายถึง ปจจัยหรือสิ่งเราที่มา
กระตุนใหเกิดความเต็มใจของบุคคลในการปฏิบัติงาน เพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมาย การบริหาร
องคกรใหมีประสิทธิภาพนั้น ผูบริหารตองมีบทบาทในการจูงใจผูรวมงานใหปฏิบัติงานอยางเต็ม
ความสามารถ เพราะความสามารถในการจูงใจนั้นคือคุณสมบัติของผูบริหารที่มีประสิทธิภาพ หาก
ไดรับการจูงใจจะทําใหผูรวมงานปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ กระตือรือรน และทํางานอยาง

4. งานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ธนียา ปญญาแกว (2541 : 96) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึง

พอใจ ในงานของขาราชการครูในจังหวัดเชียงใหม สรุปผลการศึกษาพบวา ปจจัยจูงใจและปจจัยค้ํา
จุน มีอิทธิพลตอระดับความพอใจในงานของขาราชการครู พบวา กลุมตัวอยางซึ่งเปนขาราชการครู
นั้น สวนใหญมีความพอใจในงานที่รับผิดชอบอยูในปจจุบัน โดยเฉพาะไดทํางานที่ตรงกับความรู
ความสามารถ มีความพอใจในงานที่รับผิดชอบ มีความสุขในการทํางานเปนที่ยอมรับนับถือของเพื่อน
รวมงาน มีความภาคภูมิใจในอาชีพของตนเองและคิดวามีเกียรติ ตลอดจนเคยมีผลงานที่เปน
ความสําเร็จที่นาภาคภูมิใจ รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายไดสําเร็จลุลวงไปดวยดี มีการ
ปรับปรุงและคิดคนวิธีการสอนใหมๆ อยูเสมอ หรือเคยอาสาทํางานอื่นๆ ที่นอกเหนือจากงาน ใน
หนาที่และประการสุดทาย มีความภาคภูมิใจในงานที่รับผิดชอบ ซึ่งถือวามีความสําคัญยิ่งตอการ
พัฒนาการศึกษาของชาติ นอกจากนั้นจากการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจและความสุขในการทํางานของขาราชการครูในจังหวัดเชียงใหม อยูใน
ระดับปานกลาง ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุและการศึกษาที่แตกตางกันของกลุมตัวอยางไมมี
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อิทธิพลตอระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการครู อาจเปนเพราะขาราชการครูสวน
ใหญเลือกอาชีพครูเพราะความพอใจทําใหมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อนรวมงาน พอใจในระบบ
บริหารงานที่แนนอนมองเห็นเพื่อนรวมงานมีประสิทธิภาพ พอใจในอัตราเงินเดือนที่ไดรับ โดยที่ความ
แตกตางของเพศ อายุและการศึกษานั้น ไมไดมีอิทธิพลตอความพอใจและความสุขในการทํางาน

สิริชัยชาญ  พักจํารูญ (2535 : 105-106) ไดศึกษาความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของอาจารยในวิทยาลัยนาฏศิลป สังกัดกองศิลปศึกษา กรมศิลปากร ผลการศึกษาพบวา 
อาจารยในวิทยาลัยนาฏศิลปทั้ง 10 แหง มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ 11 ดาน 
คือ ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดาน
ความรับผิดชอบ ดานความเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน ดานนโยบายและการบริหาร ดาน
เงินเดือนและผลประโยชนเกื้อกูล ดานความมั่นคงในงานที่ทํา ดานสภาพการทํางาน ดานสัมพันธภาพ
ระหวางเพื่อนรวมงาน และดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ตามลําดับ



บทที่  3
ระเบียบวิธีการศึกษา

1. รูปแบบของการศึกษา
การศึกษาเรื่อง ความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากร

กรมสงเสริมการเกษตร โดยเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ผสมผสานกับการศึกษา
จากเอกสารโดยใชรูปแบบการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

2. กลุมประชากรหรือกลุมตัวอยาง
2.1 ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงาน

ราชการ ของกรมสงเสริมการเกษตรทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค จํานวนทั้งสิ้น 13,224 คน
2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา (Sample) ผูศึกษาจะใชกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ 

(Accidental Sampling) เปนการเลือกกลุมตัวอยางเพื่อใหไดจํานวนตามตองการโดยไมมีหลักเกณฑ 
กลุมตัวอยางจะเปนใครก็ไดที่สามารถใหขอมูลได 

3. ตัวแปรที่ศึกษา  
3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงในปจจุบัน เงินเดือน

และคาตอบแทนที่ไดรับจากราชการ หนวยงานที่สังกัดในปจจุบัน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหนวยงาน
ปจจุบัน อายุราชการ สถานภาพในงานปจจุบัน  
   3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ความพึง
พอใจเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการทํางาน ความพึงพอใจเกี่ยวกับภาวะผูนําและวัฒนธรรมในองคกร 
ความพึงพอใจเกี่ยวกับคาตอบแทนและสวัสดิการ ความพึงพอใจเกี่ยวกับโอกาสและความกาวหนา
ทางอาชีพในองคกร ความพึงพอใจเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพระหวางชีวิตและการทํางานและชีวิต
สวนตัว ความพึงพอใจเกี่ยวกับการสื่อสารในองคกร ความพึงพอใจเกี่ยวกับความภูมิใจตอองคกรที่
สรางประโยชนตอสังคม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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ตัวแปรที่ศึกษา

ความพึงพอใจเกี่ยวกับงาน
ในความรับผิดชอบ

ขอมูลสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ตําแหนงในปจจุบัน
5. เงินเดือนและคาตอบแทนที่ไดรับจาก

ทางราชการ
6. หนวยงานที่สังกัดในปจจุบัน
7. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหนวยงาน

ปจจุบัน
8. อายุราชการ
9. สถานภาพในงานปจจุบัน

ความพึงพอใจเกี่ยวกับสภาพแวดลอม
ในการทํางาน

ความพึงพอใจเกี่ยวกับภาวะผูนํา
และวัฒนธรรมในองคกร

ความพึงพอใจเกี่ยวกับคาตอบแทน
และสวัสดิการ

ความพึงพอใจเกี่ยวกับโอกาส
และความกาวหนาทางอาชีพในองคกร

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพ
ระหวางชีวิตและการทํางานและชีวิตสวนตัว

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการสื่อสารในองคกร

ความพึงพอใจเกี่ยวกับความภูมิใจตอองคกร
ที่สรางประโยชนตอสังคม

เพื่อศึกษาระดับความผาสุก ความพึงพอใจ
และแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากร  

กรมสงเสริมการเกษตร

เพื่อศึกษาแนวทางในการสงเสริมใหบุคลากร
ของกรมสงเสริมการเกษตร มีความพึงพอใจ

และแรงจูงใจในการทํางาน
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3.3 กลุมตัวอยาง
         กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ

ของกรมสงเสริมการเกษตร ซึ่งกําหนดขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ดวยการใชสูตรของ Yamane 
โดยกําหนดใหความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางรอยละ 0.05 โดยใชสูตร ดังนี้

n = N/(1 + Ne²) 

โดย n = จํานวนของขนาดตัวอยาง
       N = จํานวนรวมทั้งหมดของประชากรที่ใชในการศึกษา
       e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได
แทนคา

n = 13,224/(1+13,224*0.052) 
             = 388.25

ดังนั้น จะใชจํานวนกลุมตัวอยางไมนอยกวา 388 คน และผูวิจัยใชวิธีการสุมกลุมตัวอยาง
แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 

4. เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สราง

ขึ้นตามวัตถุประสงคของการศึกษาแบงออกเปน 2 ตอน คือ
      ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะคําถามปลายปด 

(Close - ended Question) ที่ถามขอมูลสวนบุคคล เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงใน
ปจจุบัน เงินเดือนและคาตอบแทนที่ไดรับจากราชการ หนวยงานที่สังกัดในปจจุบัน ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานในหนวยงานปจจุบัน อายุราชการ สถานภาพในงานปจจุบัน เปนตน

      ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจในแตละแงมุม
ตาง ๆ ในการทํางาน

5. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ  
5.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดประเด็นตาง ๆ แลว

กําหนดเปนกรอบแนวคิดและนํามาจัดทําแบบสอบถาม เพื่อสรางเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล โดยกําหนดใหครอบคลุมเนื้อหาและตรงตามวัตถุประสงคของการศึกษา

5.2 ตรวจสอบแบบสอบถามใหตรงตามเนื้อหาและสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
การศึกษา โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item - Objective Congruence หรือคา IOC) 
ของแบบสอบถามแตละขอคําถาม โดยใชเกณฑ IOC ที่มีคา 0.5 ขึ้นไป

5.3 นําเครื่องมือวัดที่ไปทดลองใช (try-out) กับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมประชากร
ในการศึกษา จํานวน 20 คน เพื่อตรวจคุณภาพของเครื่องมือโดยการหาความเชื่อมั่น (Reliability) 
ไดคาความเที่ยงหรือความเชื่อถือไดของแบบสอบถามเทากับ 0.949



12

ตัวแปร คาความเชื่อมั่น Alpha 
   1. ความพึงพอใจเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
   2. ความพึงพอใจเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการทํางาน
   3. ความพึงพอใจเกี่ยวกับภาวะผูนําวัฒนธรรมในองคกร
   4. ความพึงพอใจเกี่ยวกับคาตอบแทนและสวัสดิการ
   5. ความพึงพอใจเกี่ยวกับโอกาสและความกาวหนาทาง 
      อาชีพในองคกร
   6. ความพึงพอใจเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพระหวางชีวิต
      การทํางานและชีวิตสวนตัว
   7. ความพึงพอใจเกี่ยวกับการสื่อสารในองคกร
   8. ความพึงพอใจเกี่ยวกับความภาคภูมิใจตอองคกรที่
      สรางประโยชนตอสังคม

0.643
0.715
0.874
0.853
0.904

0.712

0.918
0.883

5.4 จัดทําแบบสอบถามออนไลน (Online) เชื่อมตอกับอินทราเน็ตของกรมสงเสริม
การเกษตร (SSNET) เพื่อใหผูที่เขาเว็บไซตไดกรอกขอมูลในระบบไดทันที เพื่อความสะดวก และ
ประหยัดเวลา ทรัพยากรและคาใชจาย 

6. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูศึกษาจะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการใชแบบสอบถามตามที่ผูศึกษาสรางขึ้น 

ดังนี้
6.1 ศึกษาเอกสาร ไดแก การศึกษาคนควาจากหนังสือ รายงานการวิจัย ภาคนิพนธ 

วารสารที่เกี่ยวของ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการวิจัย
6.2 ศึกษาจากการใชแบบสอบถามลักษณะคําถามปลายปด (Close - ended Question) 

7. วิธีการวิเคราะหขอมูล
7.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งสถิติที่ใช

ในการวิเคราะห คือการสํารวจในครั้งนี้ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนแบบสอบถามมี
ลักษณะแบบปลายปด (Close - ended Question) เปนมาตรวัดทัศนคติของ Likert ซึ่งเปนแบบ
ประมาณคา (Rating scale) 

สถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) ใชวิเคราะหขอมูลทั่วไปไดแก
- คาความถี่ (Frequency)
- คารอยละ (Percentage)

    - คาเฉลี่ย (Mean)
   - คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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โดยมีคาความหมายดังนี้
1  หมายถึง ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจที่มีตอขอความนั้นในระดับไมพึงพอใจ
2  หมายถึง ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจที่มีตอขอความนั้นในระดับนอย
3 หมายถึง ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจที่มีตอขอความนั้นในระดับปานกลาง
4  หมายถึง ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจที่มีตอขอความนั้นในระดับมาก
5 หมายถึง ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจที่มีตอขอความนั้นในระดับมากที่สุด

โดยชวงคะแนนเปนดังนี้
0.01 - 1.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจที่มีตอขอความนั้นในระดับไมพึงพอใจ
1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจที่มีตอขอความนั้นในระดับนอย
2.51 - 3.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจที่มีตอขอความนั้นในระดับปานกลาง
3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจที่มีตอขอความนั้นในระดับมาก
4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจที่มีตอขอความนั้นในระดับมากที่สุด



บทที่  4
การวิเคราะหผลการศึกษา

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการศึกษาถึงความผาสุก ความพอใจและแรงจูงใจ
ในการทํางานของบุคลากรกรมสงเสริมการเกษตร เพราะถือวามีความสําคัญอยางมาก ที่จะขับเคลื่อน
การพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนางานดานการเกษตรใน
อนาคต

การศึกษาบทบาท แนวทาง ปจจัย มีความจําเปนที่จะตองศึกษา เพื่อนําขอมูลที่ได
รับมาประยุกตใชในการดําเนินงานตอไป  

โดยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามแบบสอบถามที่ผูศึกษาสรางขึ้นและทําการ
วิเคราะหขอมูลตามวิธีการทางสถิติเพื่อนําขอมูลการวิเคราะห อภิปรายผล และสรุปผลในลําดับตอไป

การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาอิสระครั้งนี้  จะทําการวิเคราะหขอมูลโดย
1. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งสถิติที่ใชใน

การวิเคราะห คือ สถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) ใชวิเคราะหขอมูลทั่วไป ไดแก คาความถี่ 
(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ของขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถาม ดังนี้

1.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1.2 ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคลากรกรมสงเสริม

การเกษตร
            1) แนวทางในการสงเสริมใหบุคลากรของกรมสงเสริมการเกษตร             
มีความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทํางาน

      2) ปจจัยในการสงเสริมใหบุคลากรของกรมสงเสริมการเกษตร                  
มีความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทํางาน
โดยมีเกณฑการใหคะแนนระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ  ดังนี้

0.01 - 1.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจที่มีตอขอความนั้นในระดับไมพึงพอใจ
1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจที่มีตอขอความนั้นในระดับนอย
2.51 - 3.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจที่มีตอขอความนั้นในระดับปานกลาง
3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจที่มีตอขอความนั้นในระดับมาก
4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจที่มีตอขอความนั้นในระดับมากที่สุด
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ผลการศึกษาจากแบบสอบถาม

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 1 แสดงคุณลักษณะผูตอบแบบสอบถามของบุคลากรกรมสงเสริมการเกษตร จําแนกตามเพศ

เพศ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม รอยละ
ชาย
หญิง

229
313

42.30
57.70

รวม 542 100.00

จากตารางที่ 1 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 
57.70 และเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 42.30

ตารางที่ 2 แสดงคุณลักษณะผูตอบแบบสอบถามของบุคลากรกรมสงเสริมการเกษตร จําแนกตามอายุ

อายุ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม รอยละ
อายุนอยกวา 30 ป
อายุ 30 - 40 ป
อายุ 41 - 50  ป
อายุ 50 ปขึ้นไป

59
184
125
174

10.90
33.90
23.10
32.10

รวม 542 100.00

จากตารางที่ 2 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุอยูระหวาง 30 - 40 ป 
คิดเปนรอยละ 33.90 รองลงมามีอายุอยูระหวาง 50 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 32.10 และมีอายุ
นอยกวา 30 ป นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 10.90

ตารางที่ 3 แสดงคุณลักษณะผูตอบแบบสอบถามของบุคลากรกรมสงเสริมการเกษตร จําแนกตาม
ระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา จํานวนผูตอบแบบสอบถาม รอยละ
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

59
382
101

10.90
70.50
18.60

รวม 542 100.00
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จากตารางที่ 3 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี  
คิดเปนรอยละ 70.50 รองลงมาคือมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี รอยละ 18.60 และมีระดับ
การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 10.90

ตารางที่ 4 แสดงคุณลักษณะผูตอบแบบสอบถามของบุคลากรกรมสงเสริมการเกษตร จําแนกตาม
ตําแหนงในปจจุบัน

ตําแหนงในปจจุบัน จํานวนผูตอบแบบสอบถาม รอยละ
ขาราชการ
ลูกจางประจํา
พนักงานราชการ

439
11
92

81.00
2.00

17.00
รวม 542 100.00

จากตารางที่ 4 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีเปนขาราชการ มากที่สุด      
คิดเปนรอยละ 81.00 รองลงมาเปนพนักงานราชการ คิดเปนรอยละ 17.00 และเปนลูกจางประจํา 
นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 2.00

ตารางที่ 5 แสดงคุณลักษณะผูตอบแบบสอบถามของบุคลากรกรมสงเสริมการเกษตร จําแนกตาม
เงินเดือนและคาตอบแทนที่ไดรับจากทางราชการ

เงินเดือนและคาตอบแทน
ที่ไดรับจากทางราชการ

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม รอยละ

ต่ํากวา 10,000 บาท
10,000 - 15,000 บาท
15,001 - 20,000 บาท
20,001 - 30,000 บาท
30,001 - 40,000 บาท
40,001 บาทขึ้นไป

6
189
72
92

155
28

1.10
34.90
13.30
17.00
28.60
5.20

รวม 542 100.00

จากตารางที่ 5 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีเงินเดือนและคาตอบแทนที่
ไดรับจากทางราชการ 10,000 - 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 34.90 รองลงมามีเงินเดือนและ
คาตอบแทนที่ไดรับจากทางราชการ 30,001 - 40,000 บาท คิดเปนรอยละ 28.60 และมี
เงินเดือนและคาตอบแทนที่ไดรับจากทางราชการต่ํากวา 10,000 บาท นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 
1.10
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ตารางที่ 6 แสดงคุณลักษณะผูตอบแบบสอบถามของบุคลากรกรมสงเสริมการเกษตร จําแนกตาม
หนวยงานที่สังกัดในปจจุบัน

หนวยงานที่สังกัดในปจจุบัน จํานวนผูตอบแบบสอบถาม รอยละ
กอง/สํานัก/กตน.กพร.
เขต
ศูนยปฏิบัติการ
สํานักงานเกษตรจังหวัด
สํานักงานเกษตรอําเภอ 

39
10
66

137
290

7.20
1.80

12.20
25.30
53.50

รวม 542 100.00

จากตารางที่ 6 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอ คิด
เปนรอยละ 53.50 รองลงมาสังกัดสํานักงานเกษตรจังหวัด คิดเปนรอยละ 25.30 และสังกัดเขต           
นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 1.80

ตารางที่ 7 แสดงคุณลักษณะผูตอบแบบสอบถามของบุคลากรกรมสงเสริมการเกษตร จําแนกตาม
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหนวยงานปจจุบัน

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ในหนวยงานปจจุบัน

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม รอยละ

นอยกวา 5 ป
5 - 10 ป
11 - 20 ป
20 ปขึ้นไป 

201
109
69

163

37.10
20.10
12.70
30.10

รวม 542 100.00

จากตารางที่ 7 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานใน
หนวยงานปจจุบัน นอยกวา 5 ป คิดเปนรอยละ 37.10 รองลงมามีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานใน
หนวยงานปจจุบัน 20 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 30.10 และมีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหนวยงาน
ปจจุบัน 5 - 10 ป คิดเปนรอยละ 20.10 และมีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหนวยงานปจจุบัน         
11 - 20 ป คิดเปนรอยละ 12.70 ตามลําดับ



18

ตารางที่ 8 แสดงคุณลักษณะผูตอบแบบสอบถามของบุคลากรกรมสงเสริมการเกษตร จําแนกตามอายุ
ราชการ

อายุราชการ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม รอยละ
นอยกวา 5 ป
5 - 10 ป
11 - 20 ป
20 ปขึ้นไป 

142
83
72

245

26.20
15.30
13.30
45.20

รวม 542 100.00

จากตารางที่ 8 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุราชการ 20 ปขึ้นไป            
คิดเปนรอยละ 45.20 รองลงมามีอายุราชการนอยกวา 5 ป คิดเปนรอยละ 26.20 และมีอายุ
ราชการ 5 - 10 ป คิดเปนรอยละ 12.70 และมีอายุราชการ 11 - 20 ป คิดเปนรอยละ 13.30 
ตามลําดับ

ตารางที่ 9 แสดงคุณลักษณะผูตอบแบบสอบถามของบุคลากรกรมสงเสริมการเกษตร จําแนกตาม
สถานภาพในงานปจจุบัน

สถานภาพในงานปจจุบัน จํานวนผูตอบแบบสอบถาม รอยละ
ผูปฏิบัติงาน
หัวหนางาน/ฝาย/กลุมงาน
ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการ
เกษตรอําเภอ
ผูอํานวยการสวน
ผูอํานวยการกอง/สํานัก/เกษตรจังหวัด 

458
36
3

38
3
4

84.50
6.60
0.60
7.00
0.60
0.70

รวม 542 100.00

จากตารางที่ 9 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูปฏิบัติงาน คิดเปนรอยละ 
84.50 รองลงมาเปนเกษตรอําเภอ คิดเปนรอยละ 7.00 และเปนผูอํานวยการศูนยการปฏิบัติการ 
ซึ่งเทากับผูอํานวยการสวน นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 0.60
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2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคลากรกรมสงเสริมการเกษตรในแงมุมตาง ๆ               
ในการทํางาน

ตารางที่ 10 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบของบุคลากร
กรมสงเสริมการเกษตร  

ความพึงพอใจเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ x (S.D.)
ความหมาย
ระดับความ

คิดเห็น
1. ปริมาณงานในความรับผิดชอบของทาน 3.56 0.905 มาก
2. ความทาทายของงานที่ไดรับมอบหมาย 3.67 0.849 มาก
3. งานของทานมีการเรียนรูไมหยุดนิ่ง ไดรับการ
สนับสนุนใหพัฒนาความรู ความสามารถ และทักษะ   
ในการทํางานอยางตอเนื่อง

3.20 1.041 ปานกลาง

4. ความมีอิสระในการตัดสินใจเพื่อความสําเร็จในงาน 3.15 0.965 ปานกลาง
5. การไดรับมอบหมายงานที่ตรงกับความสามารถ 3.40 0.896 ปานกลาง
6. การวางแผนในการทํางาน และสามารถแกไขปญหา
ในการทํางานดวยตนเอง

3.64 0.809 มากที่สุด

                    ความพึงพอใจในภาพรวม  =  3.43 S.D. = 0.910 ปานกลาง

จากตารางที่ 10  ผลการสํารวจความคิดเห็นพบวา ความพึงพอใจเกี่ยวกับงานใน
ความรับผิดชอบของบุคลากรกรมสงเสริมการเกษตร ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.43 
S.D. = 0.910) เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวา การวางแผนในการทํางาน และสามารถแกไขปญหาใน
การทํางานดวยตนเอง ในระดับมากที่สุด รองลงมา ปริมาณงานในความรับผิดชอบ และความทาทาย
ของงานที่ไดรับมอบหมาย มีระดับความคิดเห็นที่เทากันอยูในระดับมาก และการไดรับมอบหมายงาน
ที่ตรงกับความสามารถ, มีการเรียนรูไมหยุดนิ่ง ไดรับการสนับสนุนใหพัฒนาความรู และทักษะในการ
ทํางานอยางตอเนื่อง, มีความเปนอิสระในการตัดสินใจเพื่อความสําเร็จในงาน ซึ่งมีระดับความคิดเห็น
ที่เทากันอยูในระดับปานกลาง
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ตารางที่ 11 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการทํางานของ
บุคลากรกรมสงเสริมการเกษตร  

ความพึงพอใจเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการทํางาน x (S.D.)
ความหมาย
ระดับความ

คิดเห็น
1. สถานที่ทํางานในหนวยงานของทาน เชน หองทํางาน 
แสงสวาง เอื้ออํานวยตอการทํางาน ฯลฯ

3.09 1.084 ปานกลาง

2. หนวยงานมีอุปกรณ/เครื่องมือสําหรับการทํางานที่
เหมาะสมและเพียงพอ

2.78 0.996 ปานกลาง

3. ความรูสึกปลอดภัยในสถานที่ทํางาน 3.37 0.969 ปานกลาง
4. การมีโอกาสทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน เชน งานปใหม 
ฯลฯ

3.34 0.941 ปานกลาง

5. การมีสวนรวมในการพัฒนาหนวยงาน ทั้งดานอาคาร
สถานที่ และการใหบริการ

3.34 0.957 ปานกลาง

                    ความพึงพอใจในภาพรวม  =  3.18 S.D.  = 0.989 ปานกลาง

จากตารางที่ 11 ผลการสํารวจความคิดเห็นพบวา ความพึงพอใจเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมในการทํางานของกรมสงเสริมการเกษตร ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.18 
S.D. = 0.989) เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวา สวนใหญแลวบุคลากรของกรมสงเสริมการเกษตรมี
ความรูสึกปลอดภัยในสถานที่ทํางาน อยูในระดับปานกลาง รองลงมาคือการมีสวนรวมในการพัฒนา
หนวยงาน ทั้งดานอาคาร สถานที่ และการใหบริการ, การมีโอกาสทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกัน เชน งาน
ปใหม ฯลฯ, สภาพแวดลอมของสถานที่ทํางานในหนวยงาน เชน หองทํางาน แสงสวาง เอื้ออํานวยตอ
การทํางาน และหนวยงานมีอุปกรณ/เครื่องมือสําหรนับการทํางานที่เหมาะสมและเพียงพอ ซึ่งมีระดับ
ความคิดเห็นที่เทากันอยูในระดับปานกลาง
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ตารางที่ 12 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจเกี่ยวกับภาวะผูนําและวัฒนธรรมในองคกร 
ของบุคลากรกรมสงเสริมการเกษตร

ความพึงพอใจเกี่ยวกับภาวะผูนํา
และวัฒนธรรมในองคกร x (S.D.)

ความหมาย
ระดับความ

คิดเห็น
1. การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และ
นโยบายของกรม

3.25 0.883 ปานกลาง

2. การจัดโครงสรางหนวยงานของกรม และการจัดสาย
การบังคับบัญชา

3.04 0.925 ปานกลาง

3. การมอบอํานาจการบริหารงานของกรมใหแก
หนวยงาน

3.22 0.871 ปานกลาง

4. การนําพาองคกรไปสูความสําเร็จของผูบริหารใน
หนวยงานของทาน

3.19 0.935 ปานกลาง

5. ผูบังคับบัญชาไววางใจ และเชื่อมั่นในความสามารถ
ของทาน

3.47 0.843 ปานกลาง

6. ผูบังคับบัญชาเอาใจใสในการชวยแกปญหาตาง ๆ 
ใหกับทาน

3.32 0.976 ปานกลาง

7. ผูบังคับบัญชามีความยุติธรรมในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

3.16 1.043 ปานกลาง

8. การเห็นคุณคาและใหความสําคัญของบุคลากรใน
หนวยงาน

3.22 0.995 ปานกลาง

9. การชมเชย และยอมรับความรู ความสามารถของ
เจาหนาที่ในหนวยงานอยางเปดเผยจริงใจ

3.12 0.963 ปานกลาง

10. การไดรับคําแนะนําและความชวยเหลือจากเพื่อน
รวมงานเมื่อเกิดปญหา

3.42 0.950 ปานกลาง

11. การไดรับความรวมมือจากเพื่อนรวมงานในการ
ปฏิบัติงาน

3.51 0.893 มาก

12. การแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณกับเพื่อน
รวมงาน

3.44 0.866 ปานกลาง

13. การประชุมวางแผนเพื่อหาแนวทางแกไขที่
เหมาะสมเมื่อเกิดปญหาในการปฏิบัติงาน

3.32 0.916 ปานกลาง

14. การสื่อสาร การรับฟงความคิดเห็น และการมีสวน
รวมในหนวยงาน

3.31 0.917 ปานกลาง

                    ความพึงพอใจในภาพรวม  =  3.28 S.D.  = 0.926 ปานกลาง



22

จากตารางที่ 12 ผลการสํารวจความคิดเห็นพบวา ความพึงพอใจเกี่ยวกับภาวะผูนํา
และวัฒนธรรมในองคกรของบุคลากรกรมสงเสริมการเกษตร ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( x = 
3.28  S.D. = 0.926) เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวา การไดรับความรวมมือจากเพื่อนรวมงานในการ
ปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ผูบังคับบัญชาไววางใจ และเชื่อมั่นในความสามารถ,      
การแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณกับเพื่อนรวมงาน, การไดรับคําแนะนําและความชวยเหลือจาก
เพื่อนรวมงานเมื่อเกิดปญหา, ผูบังคับบัญชาเอาใจใสในการชวยแกปญหาตาง ๆ, การประชุมวางแผน
เพื่อหาแนวทางแกไขที่เหมาะสมเมื่อเกิดปญหาในการปฏิบัติงาน, การสื่อสาร การรับฟงความคิดเห็น 
และการมีสวนรวมในหนวยงาน, การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และนโยบายของกรม, 
การเห็นคุณคาและใหความสําคัญของบุคลากรในหนวยงาน, การมอบอํานาจการบริหารงานของกรม
ใหแกหนวยงาน, การนําพาองคกรไปสูความสําเร็จของผูบริหารในหนวยงาน, ผูบังคับบัญชามีความ
ยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน, การชมเชย และยอมรับความรู ความสามารถของเจาหนาที่
ในหนวยงานอยางเปดเผยจริงใจ และการจัดโครงสรางหนวยงานของกรมและการจัดสายการบังคับ
บัญชา ซึ่งมีระดับความคิดเห็นที่เทากัน อยูในระดับปานกลาง

ตารางที่ 13 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจเกี่ยวกับคาตอบแทนและสวัสดิการ                
ของบุคลากรกรมสงเสริมการเกษตร

ความพึงพอใจเกี่ยวกับคาตอบแทนและสวัสดิการ x (S.D.)
ความหมาย
ระดับความ

คิดเห็น
1. คาตอบแทนที่ไดรับจากราชการของทานเพียงพอกับ
คาครองชีพ

2.74 0.942 ปานกลาง

2. วิธีประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป 2.75 0.989 ปานกลาง
3. การไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรมและเหมาะสมกับ
คุณภาพและปริมาณงานที่รับผิดชอบ และนําไปสู
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

2.75 0.987 ปานกลาง

4. การจัดสวัสดิการตาง ๆ ที่สอดคลองกับความตองการ
ของบุคลากรในหนวยงาน

2.63 0.926 ปานกลาง

5. การจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริมสุขภาพจิตและ
สุขภาพกายที่ดีแกเจาหนาที่อยูเสมอ

2.46 0.923 นอย

                    ความพึงพอใจในภาพรวม  =  2.66 S.D.  = 0.953 ปานกลาง
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จากตารางที่ 13 ผลการสํารวจความคิดเห็นพบวา ความพึงพอใจเกี่ยวกับคาตอบแทน
และสวัสดิการของบุคลากรกรมสงเสริมการเกษตร ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  ( x = 2.66 S.D. = 
0.953) เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวา สวนใหญแลวบุคลากรของกรมสงเสริมการเกษตรมีความพึงพอใจ
ในวิธีประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป, การไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรมและเหมาะสมกับคุณภาพ
และปริมาณงานที่รับผิดชอบ และนําไปสูผลสัมฤทธิ์ของงาน, คาตอบแทนที่ไดรับจากราชการเพียงพอกับ
คาครองชีพ และการจัดสวัสดิการตาง ๆ ที่สอดคลองกับความตองการของบุคลากรในหนวยงาน ซึ่งมี
ระดับความคิดเห็นที่เทากัน อยูในระดับปานกลาง และการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริมสุขภาพจิตและ
สุขภาพกายที่ดีแกเจาหนาที่อยูเสมอ อยูในระดับนอย

ตารางที่ 14 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจเกี่ยวกับโอกาสและความกาวหนาทางอาชีพใน
องคกรของบุคลากรกรมสงเสริมการเกษตร

ความพึงพอใจเกี่ยวกับโอกาส
และความกาวหนาทางอาชีพในองคกร x (S.D.)

ความหมาย
ระดับความ

คิดเห็น
1. การไดรับการพัฒนาทักษะและความสามารถเพื่อ
เตรียมความพรอมในการกาวไปสูตําแหนงที่สูงขึ้นเสมอ

2.59 0.966 ปานกลาง

2. การไดรับโอกาสในการใชความรูความสามารถในการ
พัฒนางานที่รับผิดชอบ

2.97 0.935 ปานกลาง

3. การไดรับการสนับสนุนและสงเสริมใหเขารวม
ประชุม/อบรม/สัมมนา และศึกษาดูงาน

2.86 1.001 ปานกลาง

4. ความชัดเจนในเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ
ของทาน

2.56 1.021 ปานกลาง

5. การไดรับการประเมินเพื่อเลื่อนตําแหนงอยางเปน
ธรรม

2.68 1.033 ปานกลาง

6. ความรูสึกมั่นคงในอาชีพการงาน 3.34 1.121 ปานกลาง
                    ความพึงพอใจในภาพรวม  =  2.83 S.D.  = 1.012 ปานกลาง

จากตารางที่ 14 ผลการสํารวจความคิดเห็นพบวา ความพึงพอใจเกี่ยวกับโอกาส
และความกาวหนาทางอาชีพในองคกร ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  ( x = 2.83 S.D. = 1.012) 
เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวา สวนใหญแลวมีความรูสึกมั่นคงในอาชีพการงาน, การไดรับโอกาสในการ
ใชความรูความสามารถในการพัฒนางานที่รับผิดชอบ, การไดรับการสนับสนุนและสงเสริมใหเขารวม
ประชุม/อบรม/สัมมนา และศึกษาดูงาน, การไดรับการประเมินเพื่อเลื่อนตําแหนงอยางเปนธรรม, 
การไดรับการพัฒนาทักษะและความสามารถเพื่อเตรียมความพรอมในการกาวไปสูตําแหนงที่สูงขึ้น
เสมอ และความชัดเจนในเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ ซึ่งมีระดับความคิดเห็นที่เทากัน อยูใน
ระดับปานกลาง



24

ตารางที่ 15 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพระหวางชีวิต                 
การทํางานและชีวิตสวนตัวของบุคลากรกรมสงเสริมการเกษตร

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพ
ระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว x (S.D.)

ความหมาย
ระดับความ

คิดเห็น
1. การไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2.93 0.837 ปานกลาง
2. การปฏิบัติราชการไมเปนอุปสรรคตอการดําเนินชีวิต
และครอบครัว

3.43 0.929 ปานกลาง

3. การแบงเวลาในการทํางาน เวลาสวนตัว เวลา
ครอบครัวและสังคมอยางเหมาะสม

3.40 0.858 ปานกลาง

4. การมีเวลาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพอยางเหมาะสม 2.91 0.953 ปานกลาง
5. การสนับสนุนใหมีการโอน/ยายระหวางหนวยงาน
เพื่อใหไดสถานที่ทํางานใกลบาน

3.04 1.021 ปานกลาง

                    ความพึงพอใจในภาพรวม  =  3.14 S.D.  = 0.919 ปานกลาง

จากตารางที่ 15 ผลการสํารวจความคิดเห็นพบวา ความพึงพอใจเกี่ยวกับการรักษา
ดุลยภาพระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.14 S.D. = 
0.919) เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวา สวนใหญแลว การปฏิบัติราชการไมเปนอุปสรรคตอการดําเนิน
ชีวิตและครอบครัว, การแบงเวลาในการทํางาน เวลาสวนตัว เวลาครอบครัวและสังคมอยางเหมาะสม,       
การสนับสนุนใหมีการโอน/ยายระหวางหนวยงานเพื่อใหไดสถานที่ทํางานใกลบาน, การไดรับมอบ 
หมายใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และการมีเวลาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพอยางเหมาะสม ซึ่งมี
ระดับความคิดเห็นที่เทากัน อยูในระดับปานกลาง
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ตารางที่ 16 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจเกี่ยวกับการสื่อสารในองคกร

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพ
ระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว x (S.D.)

ความหมาย
ระดับความ

คิดเห็น
1. การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตาง ๆ ของ
หนวยงาน

3.06 0.854 ปานกลาง

2. ชองทางการสื่อสารของหนวยงาน 3.17 0.841 ปานกลาง
3. การประชุมชี้แจง/หารือ/ขอความคิดเห็นในเรื่อง
สําคัญเกี่ยวกับองคกร

3.10 0.879 ปานกลาง

4. การเปดโอกาสใหเจาหนาที่ทุกระดับแสดงความ
คิดเห็นไดอยางเต็มที่

3.05 1.011 ปานกลาง

5. หนวยงานมีแหลงขอมูลขาวสารใหสามารถเขาถึงได 3.20 0.867 ปานกลาง
                    ความพึงพอใจในภาพรวม  =  3.11 S.D.  = 0.890 ปานกลาง

จากตารางที่ 16 ผลการสํารวจความคิดเห็นพบวา ความพึงพอใจเกี่ยวกับการสื่อสาร
ในองคกรของบุคลากรกรมสงเสริมการเกษตร ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.11 S.D. = 
0.890) เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวา สวนใหญแลว หนวยงานมีแหลงขอมูลขาวสารใหสามารถเขา     
ถึงได, ชองทางการสื่อสารของหนวยงาน, การประชุมชี้แจง/หารือ/ขอความคิดเห็นในเรื่องสําคัญเกี่ยวกับ
องคกร, การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตาง ๆ ของหนวยงาน และการเปดโอกาสใหเจาหนาที่ทุก
ระดับแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ ซึ่งมีระดับความคิดเห็นที่เทากัน อยูในระดับปานกลาง
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ตารางที่ 17 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจเกี่ยวกับความภาคภูมิใจตอองคกรที่สราง
ประโยชนตอสังคมของบุคลากรกรมสงเสริมการเกษตร

ความพึงพอใจเกี่ยวกับความภาคภูมิใจ
ตอองคกรที่สรางประโยชนตอสังคม x (S.D.)

ความหมาย
ระดับความ

คิดเห็น
1. ความภาคภูมิใจที่ไดทํางานในหนวยงานที่สังกัดอยูใน
ปจจุบัน

3.73 0.906 มาก

2. ความพึงพอใจตอนโยบายและการบริหารจัดการของ
หนวยงานที่สังกัดอยูในปจจุบัน

3.27 0.896 ปานกลาง

3. การสรางองคความรูของหนวยงานที่เปนประโยชนตอ
สังคม

3.36 0.863 ปานกลาง

4. ความภาคภูมิใจที่จะเปดเผยถึงหนวยงานที่ทาน
ปฏิบัติงาน

3.65 0.879 มาก

5. การมีสวนรวมของหนวยงานในกิจกรรมของชุมชน 
เชน งานทอดกฐิน งานบุญงานกุศลตาง ๆ ปลูกตนไม 
ฯลฯ

3.53 0.917 มาก

                    ความพึงพอใจในภาพรวม  =  3.50 S.D.  = 0.892 ปานกลาง

จากตารางที่ 17 ผลการสํารวจความคิดเห็นพบวา ความพึงพอใจเกี่ยวกับความ
ภาคภูมิใจตอองคกรที่สรางประโยชนตอสังคมของบุคลากรกรมสงเสริมการเกษตร ภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง ( x = 3.50 S.D. = 0.892) เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวา สวนใหญแลว มีความ
ภาคภูมิใจที่ไดทํางานในหนวยงานที่สังกัดอยูในปจจุบัน, ความภาคภูมิใจที่จะเปดเผยถึงหนวยงานที่
ทานปฏิบัติงาน และการมีสวนรวมของหนวยงานในกิจกรรมของชุมชน เชน งานทอดกฐิน งานบุญ
งานกุศลตาง ๆ ปลูกตนไม ฯลฯ ซึ่งมีระดับความคิดเห็นที่เทากัน อยูในระดับมาก และการสรางองค
ความรูของหนวยงานที่เปนประโยชนตอสังคม และความพึงพอใจตอนโยบายและการบริหารจัดการ
ของหนวยงานที่สังกัดอยูในปจจุบัน มีระดับความคิดเห็นที่เทากับ อยูในระดับปานกลาง
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ตารางที่ 18 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจโดยรวมของบุคลากรกรมสงเสริมการเกษตร

ความพึงพอใจโดยรวม x (S.D.)
ความหมาย
ระดับความ

คิดเห็น
ในฐานะที่เปนบุคลากรของกรมสงเสริมการเกษตร ทานมี
ความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทํางาน
ระดับใด

3.36 0.884 ปานกลาง

                    ความพึงพอใจโดยรวม  =  3.36 S.D.  = 0.884 ปานกลาง

จากตารางที่ 18 ผลการสํารวจความคิดเห็นพบวา บุคลากรของกรมสงเสริม
การเกษตรมีความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทํางาน ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
( x = 3.36 S.D. = 0.884) 

3. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับความผาสุก ความพอใจและแรงจูงใจในการทํางาน
บุคลากรของกรมสงเสริมการเกษตร ในเรื่องเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบตองการ

ใหผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของผูปฏิบัติงาน ควรมีการพัฒนาความรูใหแกผูปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
เพื่อจะไดนําความรูมาปรับใชและพัฒนางาน ที่ไดรับมอบหมายดียิ่งขึ้นและใหทันตอเหตุการณปจจุบัน 
และเนื่องจากบางงานมีระยะเวลาการดําเนินการสั้นเกินไปทําใหกดดันมาก บางแหงเจาหนาที่ไม
เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น เจาหนาที่ตองรับผิดชอบหลายตําบลทําใหการปฏิบัติงานมีความ
ลาชา และหนวยงานมีการเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบงานอยูบอยครั้ง ทําใหงานไมตอเนื่อง ดานการ
เขาถึงขอมูลขาวสารตาง ๆ คอนขางทําไดยาก เนื่องจากความไมพรอมของอุปกรณ และระบบสื่อสาร

ดานอาคารสถานที่ปฏิบัติราชการ บางแหงมีสภาพเกา ชํารุดทรุดโทรม บางแหงไมมี
สํานักงานเปนเอกเทศตองอยูรวมกับที่วาการอําเภอ อุปกรณสํานักงานมีไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
ตองการใหกรมสงเสริมการเกษตรสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินการปรับปรุงซอมแซม

ดานภาวะผูนําและวัฒนธรรมในองคกรตองการใหผูบังคับบัญชาดูแล
ผูใตบังคับบัญชามากขึ้น เชน ควรมีการประชุมหารือ เพื่อบูรณาการงานทุกกลุม/ฝายรวมกัน ใหทุก
คนมีสวนรวมในการทํางาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการจากผูที่ทํางานกอนไปสูผูที่เริ่ม
ปฏิบัติงานหรือขาราชการบรรจุใหม เพื่อใหเขาใจในสภาพพื้นที่ที่ปฏิบัติงานไดเปนอยางดี

เจาหนาที่มีความรูสึกงานกรมสงเสริมการเกษตรไมมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน เนนการแกไขปญหาเฉพาะหนา ทําใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ยาก เสี่ยงตอการถูก
รองเรียน การทํางานที่เรงดวนจะทําใหไดขอมูลที่ไมชัดเจน ทําใหไมสามารถนําขอมูลไปใชประโยชน
ไดเทาที่ควร และคิดวาควรมีการเพิ่มหรือเกลี่ยอัตรากําลังใหเหมาะสมมากขึ้นเนื่องจากปจจุบันมี
เจาหนาที่ไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน



บทที่  5
สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ

กรมสงเสริมการเกษตร เปนเปนหนวยงานหลักในการศึกษาวิจัย และพัฒนางาน 
ดานการสงเสริมการเกษตรและการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อใหไดมาซึ่งผลิตผล สินคาและบริการทาง
การเกษตรที่มีคุณภาพ การจัดการสงเสริมและพัฒนาครอบครัว และสถาบันเกษตรกรใหเขมแข็ง 
พึ่งพาตนเองได สามารถดําเนินการแขงขันไดอยางเปนธรรม และยั่งยืน และเสริมสรางใหประชาชนมี
สวนรวม เพื่อสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนใหมีขีดความสามารถในการผลิตและแขงขันในการ
ผลิตสินคาและบริการทางการเกษตรได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนดําเนินการปองกัน 
แกไขปญหาความตองการของเกษตรกร ชุมชนเกษตรกรอยางพอเพียง และบรรเทาภัยธรรมชาติ 
ฟนฟูหลังเกิดความเสียหายตอกิจกรรมทางการเกษตร ทุกระดับอยางบูรณาการ

การที่จะปฏิบัติภารกิจดังกลาวไดสมบูรณตามวัตถุประสงคขางตนนั้น ขึ้นอยูกับ
องคประกอบหลายประการ เชน บุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ วัสดุครุภัณฑ และการจัดการที่ดี 
อยางไรก็ตามในองคประกอบเหลานี้ บุคลากรกรมสงเสริมการเกษตรเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุด 
ดังนั้น การที่บุคลากรมีความผาสุก ความพอใจและแรงจูงใจในการทํางาน เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่จะ
ทําใหกรมสงเสริมการเกษตรบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว

จากความสําคัญดังกลาว กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลังมีความสนใจศึกษา
ความความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรกรมสงเสริมการเกษตร ซึ่งได
กําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไว 2 ประการ ดังนี้
      1 เพื่อศึกษาระดับความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทํางาน
ของบุคลากรกรมสงเสริมการเกษตร ในดานตาง ๆ ดังนี้

   1.1 งานในความรับผิดชอบ
   1.2 สภาพแวดลอมในการทํางาน
   1.3 ภาวะผูนําและวัฒนธรรมในองคกร
   1.4 คาตอบแทนและสวัสดิการ 
   1.5 โอกาสและความกาวหนาทางอาชีพในองคกร 
   1.6 การรักษาดุลยภาพระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว
   1.7 การสื่อสารในองคกร
   1.8 ความภาคภูมิใจตอองคกรที่สรางประโยชนตอสังคม 
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการสงเสริมใหบุคลากรของกรมสงเสริมการเกษตร

มีความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทํางาน
ในการดําเนินการรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามที่สรางขึ้นเองในระบบ

ออนไลน (Online) เชื่อมตอกับอินทราเน็ตของกรมสงเสริมการเกษตร (SSNET) โดยกําหนด
ระยะเวลาในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวยขอมูลพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณลักษณะสวน
บุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงในปจจุบัน เงินเดือนและคาตอบแทนที่ไดรับจากทาง
ราชการ หนวยงานที่สังกัดในปจจุบัน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหนวยงานปจจุบัน อายุราชการ 
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สถานภาพในงานปจจุบัน และแบบสอบถามประเมินระดับความพึงพอใจในการทํางาน เมื่อครบ
กําหนดในการตอบแบบสอบถามแลว จึงนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหประมวลผลดวยคอมพิวเตอร โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรตาม
ใชสถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) วิเคราะหระดับความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจใน
การทํางาน คือ คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ผลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปผลการวิจัยและการอภิปราย
ผล พรอมทั้งขอเสนอแนะของการวิจัย ดังนี้

สรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
การวิเคราะหระดับความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรกรมสงเสริมการเกษตร 

จํานวน 542 คน พบวา บุคลากรสวนใหญมีความพึงพอใจเกี่ยวกับความภาคภูมิใจตอองคกรที่สราง
ประโยชนตอสังคม ในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.50 รองลงมาคือ มีความพึงพอใจ
เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.43, ความพึงพอใจ
เกี่ยวกับภาวะผูนําและวัฒนธรรมในองคกร ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.28, ความพึง
พอใจเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการทํางาน ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.18, ความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.14, ความพึงพอใจเกี่ยวกับการสื่อสารในองคกร ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.11, ความพึงพอใจเกี่ยวกับโอกาสและความกาวหนาทางอาชีพในองคกร ในระดับปานกลาง มี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.83 และความพึงพอใจเกี่ยวกับคาตอบแทนและสวัสดิการ ในระดับปานกลาง มี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.66 ตามลําดับ

อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลการศึกษาครั้งนี้ ไดอภิปรายเกี่ยวกับระดับความความพึงพอใจใน

การทํางานของบุคลากรกรมสงเสริมการเกษตร ผลการวิเคราะหพบวา บุคลากรของกรมสงเสริม
การเกษตร มีระดับความพึงพอใจในการทํางานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อวิเคราะหความ
พึงพอใจในการทํางานรายดาน พบวา มีความพึงพอใจเกี่ยวกับความภาคภูมิใจตอองคกรที่สราง
ประโยชนตอสังคม โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.50 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สิริชัยชาญ พักจํารูญ 
(2535 : 105-106) พบวา อาจารยในวิทยาลัยนาฏศิลปสวนใหญมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ภาคภูมิใจในอาชีพของตนเองและคิดวามีเกียรติ ทั้งดานความสําเร็จในการทํางาน ดานความ
เจริญกาวหนาในหนาที่การงาน ดานนโยบายและการบริหาร และรูสึกวามีความภาคภูมิใจที่ไดทํางาน
ในหนวยงานที่สังกัดอยูในปจจุบัน และสามารถสรางองคความรูของหนวยงานที่เปนประโยชนตอ
สังคม ไดรับความรวมมือและสามารถทํางานรวมกับชุมชนไดเปนอยางดี เปนการเพิ่มคุณภาพชีวิต มุง
ใหตนเองและสังคมมีความสุข ความเจริญ และความเขาใจอันดีตอกัน ในขณะที่ความพึงพอใจ
เกี่ยวกับคาตอบแทนและสวัสดิการ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือเทากับ 2.66 จากขอคนพบนี้ขัดแยงกับ
การศึกษาของ ธนียา ปญญาแกว (2541 : 96) ซึ่งพบวาระดับความพึงพอใจในดานอัตราเงินเดือนที่
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ไดรับของขาราชการครูในจังหวัดเชียงใหม ไมมีอิทธิพลตอความพอใจและความสุขในการทํางาน ที่
เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากรายไดเปนสิ่งที่แสดงฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคล ผูมีรายไดสูง
ยอมมีโอกาสที่จะซื้อสิ่งอํานวยความสะดวกสบายไดมากกวาผูมีรายไดต่ํา และผูมีรายไดมาพอแกการ
ดํารงชีพตามสถานภาพ ทําใหบุคคลไมตองดิ้นรนมากนักที่จะออกไปทํางานนอกเวลา ดังนั้นผูที่มี
เงินเดือนสูงจึงมีความพึงพอใจในการทํางานสูง

ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช

ขอคนพบจากการทําวิจัยครั้งนี้จะเปนขอมูลสําคัญ อันจะนําไปสูขอเสนอแนะดาน
กําหนดนโยบาย การวางแผน และการสงเสริมความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรกรมสงเสริม
การเกษตร ใหสอดคลองกับการทํางานและสภาพความเปนอยูและความตองการที่แทจริงใหดีขึ้น 
ดังตอไปนี้

1. ผลจากการศึกษาทําใหทราบวา ความภาคภูมิใจตอองคกรที่สรางประโยชนตอ
สังคม มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรกรมสงเสริมการเกษตร ซึ่งบุคลากร
เปนทรัพยากรที่มีคาที่จะนําพาองคกรใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว ผูบริหารควรมีการกําหนดแผนการ
บริหารใหเหมาะสมตามสถานภาพของบุคลากร โดยคํานึงถึงผลงานอันจะเกิดตอสังคมโดยสวนรวม  
ใหบุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการทํางานตอไป

2. ผลจากการศึกษาทําใหทราบวา คาตอบแทนและสวัสดิการมีผลตอความพึงพอใจ
ในการทํางาน จึงเปนแนวทางสําหรับผูบริหารควรจัดสวัสดิการในการดํารงชีพตามสมควร สวัสดิการที่
สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงาน หรือสวัสดิการตาง ๆ ที่สอดคลองกับความตองการของบุคลากรใน
หนวยงาน การจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกายของบุคลากรอยูเสมอ การ
ประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปอยางเปนธรรม การไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรมและเหมาะสม
กับคุณภาพและปริมาณงานที่รับผิดชอบ เพื่อนําไปสูผลสัมฤทธิ์ของงานในอนาคต
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แบบประเมินความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทํางาน
ของบุคลากรกรมสงเสริมการเกษตร 

แบบประเมินนี้เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Management 
Quality Award : PMQA) โดยมีจุดมุงหมายในการคนหาปจจัยที่มีผลตอความสุข ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของ
บุคลากรอยางเปนระบบและครอบคลุมทั้งองคกร จึงขอความรวมมือใหทานตอบแบบประเมินตามความเปนจริง เพื่อนํา
ผลการวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดไปใชในการพัฒนาองคกรดานระบบบริหารงานบุคคล การเรียนรูและสรางแรงจูงใจ  
ตลอดจนการสรางความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร กรมสงเสริมการเกษตรตอไป

ดังนั้น จึงขอความรวมมือในการตอบแบบประเมินตามความรูสึกของทานตามความเปนจริงมากที่สุด
และขอขอบคุณทุกทานที่ใหความกรุณาตอบแบบประเมินในครั้งนี้ และจะเก็บรักษาผลการประเมินฯ และความคิดเห็น
ที่ทานใหเปนความลับ โดยจะไมเปดเผยขอมูลดังกลาวตอสาธารณะในลักษณะหนึ่งลักษณะใดที่อาจทวนสอบกลับไป
ระบุผูใหขอมูลได

คําชี้แจง
แบบประเมินแบงออกเปน 2 สวนหลัก ซึ่งประกอบดวย
สวนที่ 1  สวนคําถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน
สวนที่ 2  สวนคําถามประเมินความพึงพอใจของทานตอแงมุมตาง ๆ ในการทํางาน และขอเสนอแนะ

อื่น ๆ ซึ่งประกอบดวย 8 หัวขอหลัก ดังนี้
2.1 ความพึงพอใจเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
2.2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการทํางาน
2.3 ความพึงพอใจเกี่ยวกับภาวะผูนําและวัฒนธรรมในองคกร
2.4 ความพึงพอใจเกี่ยวกับคาตอบแทนและสวัสดิการ
2.5 ความพึงพอใจเกี่ยวกับโอกาสและความกาวหนาทางอาชีพในองคกร
2.6 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว
2.7 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการสื่อสารในองคกร
2.8 ความพึงพอใจเกี่ยวกับความภาคภูมิใจตอองคกรที่สรางประโยชนตอสังคม

การกรอกแบบประเมินในสวนที่ 2 
ใหทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของทาน

ชองที่  1  หมายถึง  ความพึงพอใจมากที่สุด
ชองที่  2  หมายถึง  ความพึงพอใจมาก
ชองที่  3  หมายถึง  ความพึงพอใจปานกลาง
ชองที่  4  หมายถึง  ความพึงพอใจนอย
ชองที่  5  หมายถึง  ความไมพึงพอใจ
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สวนที่ 1  สวนคําถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน
(โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับสถานภาพของทาน)

1.1 เพศ  1.  ชาย      2.  หญิง

1.2 อายุ   1.  นอยกวา 30 ป  2.  30 - 40 ป
 3.  41 - 50 ป   4.  50 ปขึ้นไป

1.3 ระดับการศึกษา
 1.  ต่ํากวาปริญญาตรี            2.  ปริญญาตรี          3.  สูงกวาปริญญาตรี

1.4 ตําแหนงในปจจุบัน
 1.  ขาราชการ   
 2.  ลูกจางประจํา     
 3.  พนักงานราชการ   

1.5 เงินเดือนและคาตอบแทนที่ไดรับจากราชการ
 1.  ต่ํากวา 10,000 บาท  2.  10,000 - 15,000 บาท
 3.  15,001 - 20,000 บาท  4.  20,001 - 30,000 บาท
 5.  30,001 - 40,000 บาท  6.  40,001 บาท ขึ้นไป

1.6 หนวยงานที่สังกัดในปจจุบัน
 1.  กอง/สํานัก/กตน./กพร.           2.  เขต       3.  ศูนยปฏิบัติการฯ
 4.  สํานักงานเกษตรจังหวัด            5.  สํานักงานเกษตรอําเภอ

1.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหนวยงานปจจุบัน 
 1. นอยกวา 5 ป  2.  5 - 10 ป
 5. 11 - 20 ป  6.  20 ปขึ้นไป

1.7 อายุราชการ 
 1. นอยกวา 5 ป  2.  5 - 10 ป
 5. 11 - 20 ป  6.  20 ปขึ้นไป

1.8 สถานภาพในงานปจจุบัน
 1.  ผูปฏิบัติงาน              2.  หัวหนางาน/ฝาย/กลุมงาน          
 3.  ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการ       4.  เกษตรอําเภอ             
 5.  ผูอํานวยการสวน              6.  ผูอํานวยการกอง/สํานัก/เกษตรจังหวัด
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สวนที่ 2  สวนคําถามประเมินความพึงพอใจของทานตอแงมุมตาง ๆ ในการทํางาน

ประเด็นคําถามวัดความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ

มาก
ที่สุด

มาก
ปาน
กลาง

นอย
ไมพึง
พอใจ

2.1 ความพึงพอใจเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
1. ปริมาณงานในความรับผิดชอบของทาน
2. ความทาทายของงานที่ไดรับมอบหมาย
3. งานของทานมีการเรียนรูไมหยุดนิ่ง ไดรับการสนับสนุนให
พัฒนาความรู ความสามารถและทักษะในการทํางานอยางตอเนื่อง
4. ความมีอิสระในการตัดสินใจเพื่อความสําเร็จในงาน
5. การไดรับมอบหมายงานที่ตรงกับความสามารถ
6. การวางแผนในการทํางานและสามารถแกไขปญหาในการ
ทํางาน ดวยตนเอง
ขอเสนอแนะอื่น ๆ 
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

ขอเสนอแนะอื่น ๆ 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

ประเด็นคําถามวัดความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ

มาก
ที่สุด

มาก
ปาน
กลาง

นอย
ไมพึง
พอใจ

2.2  ความพึงพอใจเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการทํางาน
1. สถานที่ทํางานในหนวยงานของทาน เชน หองทํางาน             
แสงสวางเอื้ออํานวยตอการทํางาน ฯลฯ
2. หนวยงานมีอุปกรณ/เครื่องมือ สําหรับการทํางานที่เหมาะสม
และเพียงพอ
3. ความรูสึกปลอดภัยในสถานที่ทํางาน
4. การมีโอกาสทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกัน เชน งานปใหม ฯลฯ
5. การมีสวนรวมในการพัฒนาหนวยงาน ทั้งดานอาคารสถานที่ 
และการใหบริการ
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ประเด็นคําถามวัดความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ

มาก
ที่สุด

มาก
ปาน
กลาง

นอย
ไมพึง
พอใจ

2.3 ความพึงพอใจเกี่ยวกับภาวะผูนําและวัฒนธรรมในองคกร
    ขอ 1. - 3. ใหพิจารณาในภาพรวมของกรม

1. การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และนโยบาย            
ของกรม  
2. การจัดโครงสรางหนวยงานของกรม และการจัดสายการ         
บังคับบัญชา
3. การมอบอํานาจการบริหารงานของกรมใหแกหนวยงาน
    ขอ 4. - 14 ใหพิจารณาในระดับหนวยงานที่ทานสังกัด
4. การนําพาองคกรไปสูความสําเร็จของผูบริหารในหนวยงาน  
ของทาน
5. ผูบังคับบัญชาไววางใจ และเชื่อมั่นในความสามารถของทาน
6. ผูบังคับบัญชาเอาใจใสในการชวยแกปญหาตาง ๆ ใหกับทาน
7. ผูบังคับบัญชามีความยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
8. การเห็นคุณคาและใหความสําคัญของบุคลากรในหนวยงาน
9. การชมเชย และยอมรับความรูความสามารถของเจาหนาที่ใน
หนวยงานอยางเปดเผยจริงใจ
10. การไดรับคําแนะนําและความชวยเหลือจากเพื่อนรวมงานเมื่อ
เกิดปญหา
11. การไดรับความรวมมือจากเพื่อนรวมงานในการปฏิบัติงาน
12. การแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณกับเพื่อนรวมงาน
13. การประชุมวางแผนเพื่อหาแนวทางแกไขที่เหมาะสมเมื่อเกิด
ปญหาในการปฏิบัติงาน  
14. การสื่อสาร การรับฟงความคิดเห็น และการมีสวนรวมใน
หนวยงาน
ขอเสนอแนะอื่น ๆ 
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
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ประเด็นคําถามวัดความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ

มาก
ที่สุด

มาก
ปาน
กลาง

นอย
ไมพึง
พอใจ

2.4 ความพึงพอใจเกี่ยวกับคาตอบแทนและสวัสดิการ
1. คาตอบแทนที่ไดรับจากราชการของทานเพียงพอกับ           
คาครองชีพ
2. วิธีการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป
3. การไดรับคาตอบแทนเปนธรรมและเหมาะสมกับคุณภาพและ
ปริมาณงานที่รับผิดชอบและนําไปสูผลสัมฤทธิ์ของงาน
4. การจัดสวัสดิการตาง ๆ ที่สอดคลองกับความตองการของ
บุคลากร ในหนวยงาน
5. การจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกาย  
ที่ดีแกเจาหนาที่อยูเสมอ
ขอเสนอแนะอื่น ๆ 
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

ประเด็นคําถามวัดความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ

มาก
ที่สุด

มาก
ปาน
กลาง

นอย
ไมพึง
พอใจ

2.5  ความพึงพอใจเกี่ยวกับโอกาสและความกาวหนาทาง
อาชีพในองคกร
1. การไดรับการพัฒนาทักษะและความสามารถเพื่อเตรียมความ
พรอมในการกาวไปสูตําแหนงที่สูงขึ้นอยูเสมอ
2. การไดรับโอกาสในการใชความรู ความสามารถในการพัฒนา
งานที่รับผิดชอบ
3. การไดรับการสนับสนุนและสงเสริมใหเขารวมประชุม/อบรม/
สัมมนาและศึกษาดูงาน
4. ความชัดเจนในเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของทาน
5. การไดรับการประเมินเพื่อเลื่อนตําแหนงอยางเปนธรรม

6. ความรูสึกมั่นคงในอาชีพการงาน
ขอเสนอแนะอื่น ๆ 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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ประเด็นคําถามวัดความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ

มาก
ที่สุด

มาก
ปาน
กลาง

นอย
ไมพึง
พอใจ

2.6 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพระหวางชีวิตการ
ทํางานและชีวิตสวนตัว
1. การไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
2. การปฏิบัติราชการไมเปนอุปสรรคตอการดําเนินชีวิตและ
ครอบครัว
3. การแบงเวลาในการทํางาน เวลาสวนตัว เวลาครอบครัวและ
สังคมอยางเหมาะสม
4. การมีเวลาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพอยางเหมาะสม
5. การสนับสนุนใหมีการโอน/ยาย ระหวางหนวยงานเพื่อใหได
สถานที่ทํางานใกลบาน
ขอเสนอแนะอื่น ๆ 
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

ประเด็นคําถามวัดความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ

มาก
ที่สุด

มาก
ปาน
กลาง

นอย
ไมพึง
พอใจ

2.7 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการสื่อสารในองคกร
1. การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ ของหนวยงาน
2. ชองทางการสื่อสารของหนวยงาน
3. การประชุมชี้แจง/หารือ/ขอความคิดเห็นในเรื่องสําคัญเกี่ยวกับ
องคกร
4. การเปดโอกาสใหเจาหนาที่ทุกระดับแสดงความคิดเห็นไดอยาง
เต็มที่
5.  หนวยงานมีแหลงขอมูลขาวสารใหสามารถเขาถึงได
ขอเสนอแนะอื่น ๆ 
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
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ประเด็นคําถามวัดความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ

มาก
ที่สุด

มาก
ปาน
กลาง

นอย
ไมพึง
พอใจ

2.8 ความพึงพอใจเกี่ยวกับความภาคภูมิใจตอองคกรที่สราง
ประโยชนตอสังคม
1. ความภาคภูมิใจที่ไดทํางานในหนวยงานที่สังกัดอยูในปจจุบัน
2. ความพึงพอใจตอนโยบายและการบริหารจัดการของหนวยงาน
ที่สังกัดอยูในปจจุบัน
3. การสรางองคความรูของหนวยงานที่เปนประโยชนตอสังคม
4. ความภาคภูมิใจที่จะเปดเผยถึงหนวยงานที่ทานปฏิบัติงาน
5. การมีสวนรวมของหนวยงานในกิจกรรมของชุมชน เชน                      
งานทอดกฐิน งานบุญงานกุศลตาง ๆ ปลูกตนไม ฯลฯ  
- ความพึงพอใจโดยรวม
         ในฐานะที่เปนบุคลากรของกรมสงเสริมการเกษตร 
ทานมีความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทํางาน
ในระดับใด

ขอเสนอแนะอื่น ๆ 
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

*** ขอขอบคุณสําหรับความรวมมือในการตอบแบบประเมิน ***
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