
การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียและผูรับบริการเพ่ือขับเคล่ือนการดำเนินงานสถานท่ีทำงานนาอยู นาทำงาน 
 

1. การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย (เจาหนาท่ีกองคลัง) 

กองคลงัไดดำเนินการสำรวจความพึงพอใจการดำเนินงานสถานท่ีทำงานนาอยู นาทำงาน เสริมสราง

คุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงานในปงบประมาณ 2564 และความตองการไดรับความรูดานการสงเสริม

สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม มีรายละเอียดดังนี้ 

 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ 

การดำเนินงานสถานท่ีทำงานนาอยู นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน 
(Healthy Workplace Happy for Life) ป 2564 

และความตองการความรูดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม 
***************************** 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 
สวนท่ี 2... 
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สวนท่ี 2 ความพึงพอใจจากการดำเนินงานสถานท่ีทำงานนาอยู นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและ
ความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) ป 2564 

 
 1. สถานที่

ทำงานของกอง
คลังสะอาดและ
เปนระเบียบ  
เรียบรอย 

2. บริเวณโตะทำงาน
มีแสงสวางเพียงพอ 

3. การจัดเก็บ
เอกสารมีความ

เปนระบบ/
ระเบียบ 
เรียบรอย 

4. มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช

สำนักงาน วัสดุ 
อุปกรณ เพยีงพอ 
อยูในสภาพที่ดี 
พรอมใชงาน 

เหมาะสมกับการ
ทำงานและ

ทันสมัย 
 

5. การตรวจ
สุขภาพประจำป
ของบุคลากร มี

ประโยชน 

6. สถานที่จัด
กิจกรรมออก

กำลังกาย 
กิจกรรมสงเสริม
สุขภาพในกอง
คลัง และกรม
อนามัยมีความ

เหมาะสม 

7. โดยภาพรวม
ทานมีความพึง
พอใจกับการ
ดำเนินงาน

สถานที่ทำงาน
นาอยู นาทำงาน

เพียงใด 

ขอเสนอแนะ 
1) ควรมีโตะและเกาอ้ีไวใหเจาหนาออกไปนั่งผอนคลายทำการงานดานนอกหรือรับอากาศภายนอกบาง    

ทุกวันนี้ถาออกไปดานนอกหองทำงานก็ยืนกันอยางเดียว 
2) เกณฑการใหคะแนน HWP บางขอก็ขัดกับการใชชีวิตในความเปนจริง ควรเสนอกรมเพ่ือปรับเกณฑให

เหมาะสมมากยิ่งข้ึน 
สวนท่ี 3 ความตองการไดรับความรูดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม 
ทานมีความตองการไดรับความรูดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมดานใดมากท่ีสุด               
(กรุณาเรียงลำดับตามความตองการมากท่ีสุด 5 ลำดับ) 

 

 

1. 
การออกกำลังกาย 

2.  
โภชนาการ 

3.  
สุขภาพจิต 

4.  
สุขภาพชองปาก 

5.  
การจดัการความ
ปลอดภัยและ

อนามยัส่ิงแวดลอม
ในสถานที่ทำงาน 

6.  
ประโยชนของการ
รับประทานวิตามิน

เสริมธาตุเหล็ก
และโฟลิก 

7.  
สมดุลของชีวิตและ

การทำงาน 

จากการ... 
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จากการวิเคราะหขอมูลของการสำรวจความพึงพอใจการดำเนินงานสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน 

เสริมสรางคุณภาพชีวิต และความสุขของคนทำงานในปงบประมาณ 2564 จะเห็นไดวา มีผู ทำแบบสำรวจ       
ความพึงพอใจ จำนวน 56 คน คิดเปนรอยละ 86.15 ของจำนวนบุคลากรท้ังหมด  

- เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 
- มีชวงอายุมากกวา 45 ปข้ึนไปมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 46.4 

 
สรุปผลความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 

1. สถานท่ีทำงานของกองคลังสะอาดและเปนระเบียบ เรียบรอย มาก 
2. บริเวณโตะทำงานมีแสงสวางเพียงพอ มาก 

3. การจัดเก็บเอกสารมีความเปนระบบ/ระเบียบ เรียบรอย มาก 

4. มีเครื่องมือเครื่องใชสำนักงาน วัสดุ อุปกรณ เพียงพอ อยูในสภาพท่ีดี  
พรอมใชงาน เหมาะสมกับการทำงานและทันสมัย 

มาก 

5. การตรวจสุขภาพประจำปของบุคลากร มีประโยชน มาก 

6. สถานท่ีจัดกิจกรรมออกกำลังกาย กิจกรรมสงเสริมสุขภาพในกองคลัง  
และกรมอนามัยมีความเหมาะสม 

มาก 

7. โดยภาพรวมทานมีความพึงพอใจกับการดำเนินงานสถานท่ีทำงานนาอยู  
นาทำงานเพียงใด 

มาก 

 
มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1) ควรมีโตะและเกาอ้ีไวใหเจาหนาออกไปนั่งผอนคลายทำการงานดานนอกหรือรับอากาศภายนอกบาง
ทุกวันนี้ถาออกไปดานนอกหองทำงานก็ยืนกันอยางเดียว 

2) เกณฑการใหคะแนน HWP บางขอก็ขัดกับการใชชีวิตในความเปนจริง ควรเสนอกรมเพ่ือปรับเกณฑ 
ใหเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 

จะเห็นไดวา บุคลากรมีความพึงพอใจมากกับการดำเนินงานสถานที่ทำงานนาอยูนาทำงานที่ผานมา                
จากขอเสนอแนะในเรื่องการจัดโตะและเกาอี้พักผอนใหกับเจาหนาที่ดานนอกกองคลัง เปนเรื่องตามนโยบายและ
เกณฑการใหคะแนน HWP ของกรมกำหนด กองคลังไมสามารถจัดสถานที่ตามความตองการของบุคลากรได      
แตจะนำขอมูลไปเสนอคณะกรรมการประเมินสถานท่ีทำงานนาอยูนาทำงานในระดับกรมตอไป 

 

 สำหรับในสวนของความตองการไดรับความรูดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม บุคลากร
ความตองการ 5 ลำดับมีดังนี้ 
 ลำดับท่ี 1 การออกกำลังกาย 
 ลำดับท่ี 2 โภชนาการ 
 ลำดับท่ี 3 สุขภาพจิต 
 ลำดับท่ี 4 การจัดการความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานท่ีทำงาน 
 ลำดับท่ี 5 สมดุลของชีวิตและการทำงาน 
ซ่ึงกองคลังจะนำมาใชเปนขอมูลในการใหความรูกับบุคลากรตอไป 

2.การวิเคราะห... 
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2. การวิเคราะหผูรับบริการ (ผูมาติดตอราชการ) 

กองคลงัไดดำเนินการสำรวจความพึงพอใจการดำเนินงานสถานท่ีทำงานนาอยู นาทำงาน เสริมสราง

คุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงานในปงบประมาณ 2564 จากผูรับบริการของกองคลัง (ผูมาติดตอราชการ) 

สรุปรายละเอียดดังนี้ 

เริ่มดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ตั้งแตวันท่ี 19 – 23 พฤศจิกายน 2564  
มีผูทำแบบสำรวจความพึงพอใจ จำนวน 31 คน เปนเพศชาย 12 คน  เพศหญิง 19 คน  
อายุ 20-30 ป จำนวน 7 คน , อายุ 31-45 ป จำนวน 15 คน และอายุมากกวา 45 ปข้ึนไป จำนวน 9 คน 
 

หัวขอ                     จำนวนผูเลือกระดับความพึงพอใจ สรุปผล 
ความพึงพอใจ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง ไมพึงพอใจ ไมพึงพอใจ 

  อยางยิ่ง 
1. สถานท่ีรับบริการของกองคลัง
สะอาดและเปนระเบียบ เรียบรอย 

13 15 3 - - มาก  

2. บริเวณท่ีรับบริการมีแสงสวาง
เพียงพอ 

16 13 2 - - มากท่ีสุด  

3. ปายสื่อสารขอมูลมีความชัดเจน 15 13 2 - - มากท่ีสุด 

4. บริเวณท่ีรับบริการมีเจลลางมือ
สเปรยแอลกอฮอลเพียงพอ 

19 7 5 - - มากท่ีสุด 

5. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสุภาพ
เต็มใจใหบริการ 

26 4 1 - - มากท่ีสุด 

6. โดยภาพรวมทานมีความพึงพอใจ 
ในการเขารับบริการเพียงใด 

21 10  - - มากท่ีสุด 

 
โดยไมมีผูใหขอเสนอแนะ 

 

จากการวิเคราะหขอมูลของการสำรวจความพึงพอใจการดำเนินงานสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงานของ
ผูรับบริการที่มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งแสดงใหเห็นวา การพัฒนาสถานที่ทำงานนาอยู 
นาทำงานฯ เปนเครื่องมือหนึ่งในการสรางความพึงพอใจใหผูรับบริการเปนอยางมาก ซ่ึงกองคลังเห็นถึงความสำคัญ 
และถือวาเปนสวนหนึ่งในการใหบริการ โดยจะนำความรูจากเกณฑประเมิน 5 ส และเกณฑการประเมินสถานท่ี
ทำงาน นาอยู  นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีว ิตและความสุขของคนทำงาน ประจำปงบประมาณ 2565           
มาดำเนินการพัฒนาองคกรใหดียิ่งข้ึน 


