
วิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากร 
ที่มีต่อองค์การบริหารสว่นต าบลแพงพวย อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

  

 
  งานการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลแพงพวย   ได้ขอความร่วมมือส ารวจความพึงพอใจของ
พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต.  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแพงพวย  
อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี   ในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลแพงพวย   เพ่ือจะได้น ามาเป็นฐานข้อมูล ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงแก้ไข  และพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแพงพวย  ให้เป็นองค์กรที่น่าอยู่ต่อไป    
 

ดังนั้น จึงขอสรุปผลการด าเนินการตามแบบสอบถาม   ดังนี้ 
 

  เป้าประสงค์ของการจัดท าแบบสอบถาม 

1. เพ่ือรับทราบความคิดเห็นของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแพงพวย 

2. เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น แนวทางการพัฒนาองค์กร 

3. เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไขในส่วนที่เป็นจุดด้อยและเสริมสร้างในส่วนที่เป็นจุดเด่นขององค์กร 
 

  ลักษณะของแบบสอบถาม 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ  อายุ  การศึกษาและต าแหน่ง 

2. เนื้อหาของแบบสอบถาม 

2.1 ความพึงพอใจต่อบรรยากาศในการท างาน 

2.2 ความพึงพอใจต่อการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ 

2.3 ความพึงพอใจต่อนโยบายและการบริหารงานของหน่วยงาน 

3. ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลแพงพวยได้รับความเห็นของบุคลากรในสังกัด  ไม่จ ากัดอายุ เพศและต าแหน่ง 

2. บุคลากรให้ความสนใจในการมีส่วนร่วมพัฒนาองค์กร 

3. ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบความคิดเห็นของบุคลากร 

4. ผู้บังคับบัญชาน าความคิดเห็นของบุคลากรเพ่ือน าไปปรับใช้ในองค์กรและพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้น 
 

  เกณฑ์การให้คะแนน 
1. พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 81 – 100 

2. พึงพอใจมาก  ร้อยละ 71 – 80  
3. พึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 61 – 70  
4. พึงพอใจน้อย  ร้อยละ 51 – 60  

5. พึงพอใจน้อยที่สุด ต่ ากว่าร้อยละ 50 
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  ผลที่ได้จากการส ารวจแบบสอบถามขององค์การบริหารส่วนต าบลแพงพวย     ดังนี้ 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   จ านวนแบบสอบถามท้ังหมด    44   ชุด 

1.1  ไม่ส่งแบบสอบถาม  จ านวน  5  ชุด  คิดเป็นร้อยละ  11.37 

1.2  ส่งแบบสอบถาม  จ านวน  39  ชุด  คิดเป็นร้อยละ  88.63 

   1.1.1  ชาย   19 คน คิดเป็นร้อยละ 48.72 จากผู้ส่งแบบสอบถาม 

   1.1.2  หญิง   20 คน คิดเป็นร้อยละ 51.28 จากผู้ส่งแบบสอบถาม 

   1.1.3  ไม่ระบุเพศ  -    คน คิดเป็นร้อยละ     - จากผู้ส่งแบบสอบถาม 

  
2. ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

2.1  ต่ ากว่า  20  ปี   จ านวน   -    คน  คิดเป็นร้อยละ  - 
2.2  20 - 30  ป ี   จ านวน  5    คน  คิดเป็นร้อยละ  12.82 

2.3  30 - 40  ป ี   จ านวน  16  คน  คิดเป็นร้อยละ  41.03 

2.4  40 - 50  ป ี   จ านวน  15  คน  คิดเป็นร้อยละ  38.41 

2.5  50 - 60  ป ี   จ านวน  3    คน  คิดเป็นร้อยละ  7.69 

2.6  ไม่ระบุช่วงอายุ   จ านวน  -    คน  คิดเป็นร้อยละ   - 
 

3. ระดับการศึกษา 

3.1   มัธยมศึกษา   จ านวน  8    คน  คิดเป็นร้อยละ  20.51 

3.2   ปวช.     จ านวน   -    คน  คิดเป็นร้อยละ  - 
3.3   ปวส.     จ านวน  5    คน  คิดเป็นร้อยละ  12.82 

3.4   ปริญญาตรี    จ านวน  21  คน  คิดเป็นร้อยละ  53.85 

3.5   สูงกว่าปริญญาตรี   จ านวน  5    คน  คิดเป็นร้อยละ  12.82 

3.6   ไม่ระบุวุฒิการศึกษา   จ านวน  -     คน  คิดเป็นร้อยละ  - 
 
 

4. ประเภทต าแหน่ง 

4.1  พนักงานจ้าง   จ านวน  23  คน  คิดเป็นร้อยละ 58.98 
4.2  พนักงานครู อบต.  จ านวน  2    คน  คิดเป็นร้อยละ 5.13 

4.3  ลูกจ้างประจ า   จ านวน  1    คน  คิดเป็นร้อยละ 2.56 
4.4  พนักงานส่วนต าบล  จ านวน  13  คน  คิดเป็นร้อยละ 33.33 

4.5  ไม่ระบุสถานะ   จ านวน  -     คน  คิดเป็นร้อยละ - 
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5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร 
 

ความพึงพอใจต่อบรรยากาศในการท างานขององค์กร ร้อยละความพึงพอใจ 

1. ความพึงพอใจท่ีมีต่อภาระงานท่ีไดร้ับมอบหมายและมีอิสระในการตดัสินใจงานตามขอบเขตความ
รับผิดชอบ 

84.8 

2. ความพึงพอใจท่ีท่านได้ท างานในหน่วยงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ 89.5 
3. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานของหน่วยงานท่ีเอื้อต่อการท างาน 75.2 
4. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการส่งเสริมอาชีวอนามัย สุขภาพ ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ินตลอดจนมีแผน
ป้องกันภัยพิบัติของหน่วยงาน 

77.1 

5. ความพึงพอใจท่ีมีต่อกระบวนการแก้ไขปัญหาและยตุิข้อขัดแย้งในหน่วยงาน 72.4 
6. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้ค าปรกึษา การช่วยเหลือในการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา 81.9 
7. ความพึงพอใจต่อบรรยากาศการท างานของหน่วยงานท่ีส่งเสริมความผูกพันระหว่างบุคลากร สรา้งสรรค์
วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน 

81 

8. ความพึงพอใจต่อสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรและการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน 85.7 
9. ความพึงพอใจท่ีหน่วยงานให้ความส าคัญในการสร้างการมสี่วนร่วม การท างานเป็นทีมของบุคลากร 82.9 
10.   ความพึงพอใจท่ีหน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรเสนอข้อมูลและขอ้คิดเห็นต่อผู้บริหารในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการบริหารงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความส าเร็จของหน่วยงาน 

83.8 

ความพึงพอใจต่อการสนับสนุนและการสร้างแรงจูงใจของหน่วยงาน ร้อยละความพึงพอใจ 

1. ความพึงพอใจท่ีหน่วยงานให้การสนับสนุนบุคลากรในการไดร้ับข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในสายอาชีพ 

79 

2. ความพึงพอใจท่ีหน่วยงานจัดเตรยีมและพัฒนาแหล่งข้อมูลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หรือการพัฒนาบุคลากร 77.1 
3. ความพึงพอใจท่ีหน่วยงานกระตือรือร้นในการส่งเสริมให้บุคลากรพฒันาตนเอง 78.1 
4. ความพึงพอใจท่ีหน่วยงานสนับสนนุให้บุคลากรน าความรูม้าใช้ในการพัฒนาคุณภาพงานท่ีไดร้ับผดิชอบ 81.9 
5. ความพึงพอใจท่ีหน่วยงานสนับสนนุงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับการปฏิบัติงาน 79 
6. ความพึงพอใจท่ีหน่วยงานท่ีมีนโยบายและมีมาตรฐานสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานให้กับบุคลากร 78.1 
7. ความพึงพอใจท่ีหน่วยงานมีการจดัสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในด้านตา่ง ๆ ให้แก่
บุคลากร 

79 

8. ความพึงพอใจท่ีหน่วยงานเสริมสรา้งความสัมพันธ์ของบุคลากรโดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  81.9 
9. ความพึงพอใจท่ีหน่วยหน่วยงานมีมาตรฐานสร้างความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพการงานของ
บุคลากร 

81.9 

ความพึงพอใจต่อนโยบายและการบริหารงานของหน่วยงาน ร้อยละความพึงพอใจ 

1. ความพึงพอใจต่อนโยบายและเป้าหมายของการบรหิารงานบุคคล 80.95 
2. ความพึงพอใจต่อแผนการพัฒนาบคุลากร 81.9 
3. ความพึงพอใจต่อกระบวนการบรหิารงานของผู้บังคับบัญชา 83.81 
4. ความพึงพอใจต่อการติดตามการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา 84.76 
5. ความพึงพอใจต่อกระบวนการแต่งตั้ง โยกย้าย เปลี่ยนสายงาน 81 
6. ความพึงพอใจต่อกระบวนการพิจารณาผลการปฏบิัติงานประจ าปี 81.9 
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6. ค าถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่น ๆ  
 

6.1   ท่านอยากให้องค์การบริหารส่วนต าบลแพงพวยพัฒนาไปในทิศทางใด  เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจและมีประสิทธิภาพ 

1) พัฒนาระบบการท างานของราชการไทย ท างานตรงเวลาทั้งไปและกลับ 
2) อยากให้พนักงานเปรียบ อบต. เป็นเหมือนบ้านของเรา 
3) อยากให้มีการวางกฎระเบียบในการถือปฏิบัติกันโดยเคร่งครัด 
4) อยากให้พิจารณาด้านจิตส านึกของบุคลากร การร่วมงานและการมีจิตอาสา 
5) อยากให้องค์กรพัฒนาในด้านจิตใจ ในการช่วยเหลือกันและกัน รับผิดชอบงานในแต่ละ

ส่วนส่วนให้งานบรรลุเป้าหมาย  
6) มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  มีจิตอาสาในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
7) อยากให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีชุดนักเรียนและตราสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ

องค์การบริหารส่วนต าบลแพงพวย 
8) บริการประชาชนทุกระดับให้ประทับใจ 
9) พัฒนาด้านความรู้ คุณธรรม ความสามัคคีในการปฏิบัติงาน 

 
6.2   ท่านอยากได้สิ่งจูงใจในการท างานอย่างไร  เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและมีประสิทธิภาพในการ

ท างาน 
1) ก าลังใจจากทีมงานและผู้บริหาร 
2) สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาได้ 
3) ผู้น าที่มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาต าบลให้เจริญก้าวหน้า 
4) ประเมินความดีความชอบ จากผลงานและการปฏิบัติงาน 
5) ค าติชมจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่ 
6) จัดอบรมและกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างพลังในการท างานและมีใจรักองค์กร 
7) ขวัญก าลังใจความก้าวหน้าในการท างาน 

 
6.3   ความคิดเห็นอื่น ๆ  

1) อยากให้มีการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานให้ดีกว่านี้ 
2) อยากให้มีการจัดท าการแบ่งสายงานอย่างชัดเจน โดยผู้บริหารหรือหัวหน้ากองต่าง ๆ  
3) เดินตามทิศทางท่ีผู้บริหารมองเห็นว่าเป็นหนทางท่ีดีที่สุดเพื่อพัฒนาองค์กร 
4) ทีมงานองค์การบริหารส่วนต าบลแพงพวยมีศักยภาพดีอยู่แล้วในหลาย ๆ ด้าน  
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  วิเคราะห์แบบสอบถามใน  3  หัวข้อหลัก     ประกอบด้วย 
 

1. ความพึงพอใจต่อบรรยากาศในการท างานขององค์กร   คิดเป็นร้อยละ  81.43 

2. ความพึงพอใจต่อการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจของหน่วยงาน  คิดเป็นร้อยละ  79.50 

3. ความพึงพอใจต่อนโยบายและการบริหารงานของหน่วยงาน  คิดเป็นร้อยละ  82.39 

 
 

แผนภูมิแสดงความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลแพงพวย 

อ าเภอด าเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

สรุปผลจากแผนภูมิข้างต้น 
 

1. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแพงพวย  มีความพึงพอใจต่อบรรยากาศในการท างานของ
องค์กร  คิดเป็นร้อยละ  81.43   ซึ่งอยู่ในระดับ ความพึงพอใจมาก  

แนวทางปรับปรุงแก้ไข  - 
แนวทางการต่อยอดการพัฒนา เพ่ิมบรรยากาศในองค์กรให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น  เนื่องจากว่า ระดับ
คะแนน 81.43  ซึ่งอยู่ในระดับต่ าสุด  (เกณฑ์ความพึงพอใจมากที่สุด  80 – 100)  ดังนั้น  องค์การ
บริหารส่วนต าบลแพงพวย  จึงควรเพ่ิมบรรยากาศที่น่าอยู่ให้มากกว่าเดิม  โดยการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ 
วางแผนการท างานที่ดี ฯลฯ 
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2. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแพงพวย  มีความพึงพอใจต่อการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ
ของหน่วยงาน  คิดเป็นร้อยละ 79.50  ซึ่งอยู่ในระดับมาก   
แนวทางปรับปรุงแก้ไข  - 
แนวทางการต่อยอดการพัฒนา เพ่ิมการสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในสังกัดให้มากขึ้น
เพ่ือพัฒนาจากระดับพึงพอใจมาก  ไปสู่ความพึงพอใจมากที่สุด  เนื่องจาก ระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับสูง (เกณฑ์ความพึงพอใจมาก 71-80)  กิจกรรมที่เพ่ิมความพึงพอใจต่อการสนับสนุนการสร้าง
แรงจูงใจของพนักงาน  เช่น  การเลื่อนระดับ  การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน อ่ืน ๆ  สวัสดิการต่าง ๆ  ที่บุคลากรจะได้รับ  รวมถึงกิจกรรมที่สร้างความรักความสามัคคี
ให้กับบุคลากรในสังกัดด้วย  และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เหมาะสมและสร้างสรรค์ 
 

3. บุคลการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแพงพวย  มีความพึงพอใจต่อนโยบายและการบริหารงานของ
หน่วยงานคิดเป็นร้อยละ  82.39  ซึ่งอยู่ระดับ ความพึงพอใจมาก  
แนวทางปรับปรุงแก้ไข  - 
แนวทางการต่อยอดการพัฒนา เนื่องจาก ระดับคะแนน  82.39  ซึ่งอยู่ในระดับมาก  (เกณฑ์
ความพอใจมาก 81 – 100)  และมีโอกาสที่จะลดระดับความพึงพอใจค่อนข้างสูง  ดังนั้น  การเพ่ิมค่า
ร้อยละในหัวข้อนี้  คือ  เพ่ิมความรักสามัคคีระหว่างผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับชั้นกับผู้ใต้บังคับบัญชา  
โดยการเพ่ิมกิจกรรมที่ท าร่วมกันเพ่ือลดช่องว่างระหว่างกัน  การเป็นแบบอย่างที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชา
กับผู้ใต้บังคับบัญชา ฯลฯ 

 
  งานการเจ้าหน้าที่  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแพงพวย   ได้วิเคราะห์จากผลการ
สอบถามความพึงพอใจ 100%   จากแบบสอบถามของผู้ที่ส่งแบบสอบถามเท่านั้น  และยังมีบุคลากรอีกจ านวนหนึ่งที่
องค์กรยังไม่ได้รับความร่วมมือ  จึงเป็นจุดด้อยหนึ่งขององค์กร  ที่ท าให้ผลการสอบถามยังไม่เต็ม 100%   ของ
พนักงานทั้งหมด  และบุคลากรส่วนหนึ่งไม่เห็นความส าคัญของแบบสอบถาม  ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่หน่วยงานเราต้อง
เสริมสร้างความรักความสามัคคี  ความรักษ์ในองค์กรและหน่วยงาน  แต่อย่างไรก็ดี  การสอบถามตามแบบสอบถามนี้
แสดงผลเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น  ที่ส าคัญที่สุด  เราจะท าอย่างไรให้องค์กรเราดีอย่างที่เราเป็นอยู่และเป็นองค์กรที่น่าอยู่
ในใจของบุคลากรต่อไป  และส่วนที่รับผิดชอบในส่วนนี้จะให้ความส าคัญและพัฒนาความคิด รวมถึงความต้องการใน
ปฐมภูมิของบุคลากรต่อไป 
 

  งานการเจ้าหน้าที่  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแพงพวย อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรี   ขอขอบคุณผู้ที่ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามทุกท่านและจะปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่ดีต่อไปเพ่ีอ
องค์กรของเรา 
 


