
บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา  (ส านักงานปลัด)   

ที ่ นศ ๘๕๕๐๑/      วันที่     ๒๘  กันยายน 2561    

เรื่อง  รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มี
ต่อองค์กรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นั้น 

  จากการรวบรวมแบบสอบถามและประมวลผลแบบสอบถามที่ตอบกลับมา จ านวน ๒๐ ชุด 
คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบส ารวจทั้งหมด งานบริหารงานบุคคล จึงได้จัดท ารายงานผลแบบส ารวจความ          
พึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ หมายเหตุ 

1. เพศ 

- ชาย ๖ ๓๐  

- หญิง ๑๔ ๗๐  

2. อายุ 

- 20 – 30 ปี ๒ ๑๐  

- 31 - 40 ปี ๙ ๔๕  

- 41 – 50 ปี ๘ ๔๐  

- 51 – 60ปี ๑ ๕  

3. การศึกษา 

- ประถมศึกษา - -  

- มัธยมศึกษา 1 ๕  

- ปวช./ปวส ๒ ๑๐  

- ปริญญาตรี 1๓ ๖๕  

- ปริญญาโท ๔ ๒๐  

4. ประเภทต าแหน่ง  

สายงานบริหาร 

- บริหารท้องถิ่นสูง - -  

- บริหารท้องถิ่นกลาง - -  

- บริหารท้องถิ่นต้น 1 ๕  
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 ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ หมายเหตุ 

4. ประเภทต าแหน่ง (ต่อ) 

สายงานอ านวยการ 

- อ านวยการสูง - -  

- อ านวยการกลาง - -  

- อ านวยการต้น 3 1๕  

สายงานวิชาการ 

- ระดับปฏิบัติการ 3 ๑๕  

- ระดับช านาญการ ๓ ๑๕  

- ระดับช านาญการพิเศษ - -  

- ระดับเชี่ยวชาญ - -  

สายงานทั่วไป 

- ระดับปฏิบัติงาน - -  

- ระดับช านาญงาน ๑                           1๕  

- ระดับอาวุโส - -  

- ลูกจ้างประจ า ๑ ๑๕  

- พนักงานจ้าง ๘ ๔๐  

- อ่ืนๆ (ครู) - -  

 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร (ความพึงพอใจต่อบรรยากาศในการท างานของ
หน่วยงาน 

ข้อ 
ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ

องค์กร 

ระดับความพึงพอใจ 

ระดับ มาก 
ที่สุด 
(%) 

มาก 
 

(%) 

ปาน
กลาง 
(%) 

น้อย 
 

(%) 

น้อย 
ที่สุด 
(%) 

1. ความพึงพอใจที่มีต่อภาระงานที่ได้รับ
มอบหมายและมีอิสระในการตัดสินใจ
ในงานตามขอบเขตความรับผิดชอบ     

8.0 40.0 52.0 0 0 ปานกลาง 

2. ความพึงพอใจที่ท่านได้ท างานใน
หน่วยงานอย่างเต็มความรู้  
ความสามารถ        

16.0 40.0 44.0 0 0 ปานกลาง 
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร (ความพึงพอใจต่อบรรยากาศในการท างานของ
หน่วยงาน (ต่อ) 

ข้อ 
ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ

องค์กร 

ระดับความพึงพอใจ 

ระดับ มาก 
ที่สุด 
(%) 

มาก 
 

(%) 

ปาน
กลาง 
(%) 

น้อย 
 

(%) 

น้อย 
ที่สุด 
(%) 

3. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัด
สภาพแวดล้อมในการท างานของ
หน่วยงานที่เอ้ือต่อการท างาน   

0 40.0 56.0 4.0 0 ปานกลาง 

4. ความพึงพอใจที่มีต่อการส่งเสริม                   
อาชีวอนามัย  สุขภาพความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ตลอดจนมีแผนป้องกันภัยพิบัติของ
หน่วยงาน 

4.0 36.0 36.0 20.0 8.0 มาก 

5. 
 

ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการ
แกไขปัญหาและการยุติความ
ขัดแย้งในหน่วยงาน   

4.0 24.0 56.0 16.0 0 ปานกลาง 

6. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้
ค าปรึกษา การช่วยเหลือในการ 
ปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา   

8.0 24.0 48.0 20.0 0 ปานกลาง 

7. 
 

ความพึงพอใจที่มีต่อบรรยากาศ
การท างานของหน่วยงานที่ส่งเสริม 
ความผูกพันระหว่างบุคลากร 
สร้างสรรค์วัฒนธรรมการอยูร่วมกัน 

4.0 36.0 40.0 10.0 0 ปานกลาง 

8. ความพึงพอใจที่มีสัมพันธภาพกับ
บุคลากรในหน่วยงานการได้รับการ   
ยอมรับจากผู้ร่วมงาน 

4.0 40.0 52.0 4.0 0 ปานกลาง 

9. ความพึงพอใจที่มีต่อการหน่วยงาน 
ที่ให้ความส าคัญในการสร้าง การมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในการท างาน
เป็นทีม     

0 32.0 40.0 20.0 8.0 ปานกลาง 

10. ความพึงพอใจที่หน่วยงานเปิด
โอกาสให้บุคลากรเสนอข้อมูลและ  
ข้อคิดเห็นต่อผู้บริหารในการพัฒนา
และปรับปรุงการบริหารงาน ซ่ึง
เป็นส่วนหนึ่งในความส าเร็จของ
หน่วยงาน 

8.0 24.0 52.0 16.0 0 ปานกลาง 
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ผลจากส ารวจแสดงให้เห็นว่า 

กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นความพึงพอใจต่อบรรยากาศในการท างานของหน่วยงาน
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ความพึงพอใจที่มีต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมายและมีอิสระในการตัดสินใจในงานตามขอบเขต
ความรับผิดชอบ  อยู่ในระดับปานกลาง  

2. ความพึงพอใจที่ท่านได้ท างานในหน่วยงานอย่างเต็มความรู้  อยู่ในระดับปานกลาง  
3. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานของหน่วยงานที่เอ้ือต่อการท างาน อยู่ใน

ระดับปานกลาง 
4. ความพึงพอใจที่มีต่อการส่งเสริมอาชีวอนามัย  สุขภาพความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ตลอดจนมีแผนป้องกันภัยพิบัติของหน่วยงาน อยู่ในระดับปานกลาง 
5. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการแกไขปัญหาและการยุติความขัดแย้งในหน่วยงาน  อยู่ในระดับ

ปานกลาง 
6. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้ค าปรึกษา การช่วยเหลือในการ ปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา อยู่ใน

ระดับปานกลาง 
7. ความพึงพอใจที่มีต่อบรรยากาศการท างานของหน่วยงานที่ส่งเสริม ความผูกพันระหว่างบุคลากร 

สร้างสรรค์วัฒนธรรมการอยูร่วมกัน อยู่ในระดับปานกลาง 
8. ความพึงพอใจที่มีสัมพันธภาพกับบุคลากรในหน่วยงานการได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงาน  อยู่ใน

ระดับปานกลาง 
9. ความพึงพอใจที่มีต่อการหน่วยงาน ที่ให้ความส าคัญในการสร้าง การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ

ท างานเป็นทีม  อยู่ในระดับปานกลาง 
10. ความพึงพอใจที่หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรเสนอข้อมูลและ  ข้อคิดเห็นต่อผู้บริหารในการ

พัฒนาและปรับปรุงการบริหารงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความส าเร็จของหน่วยงาน อยู่ในระดับปานกลาง  
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ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร (ความพึงพอใจต่อการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจของหน่วยงานท่าน) 

ข้อ 
ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ

องค์กร 

ระดับความพึงพอใจ 

ระดับ มาก 
ที่สุด 
(%) 

มาก 
 

(%) 

ปาน
กลาง 
(%) 

น้อย 
 

(%) 

น้อย 
ที่สุด 
(%) 

1. ความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานในการ
สนับสนุนบุคลากรให้ไดรับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือพัฒนาความรู้ ความช านาญในการ
ปฏิบัติงาน   

4.0 56.0 49.0 16.0 0 มาก 

2. ความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานในการ
จัดเตรียมและพัฒนาแหล่งข้อมูลเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ หรือการพัฒนา
บุคลากร 

0 32.0 48.0 20.0 0 ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                        

3. ความพึงพอใจที่มีต่อบรรยากาศของ
หน่วยงานที่ส่งเสริมให้บุคลากร มีความ
กระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง   

4.0 40.0 44.0 12.0 0 ปานกลาง 

4. ความพึงพอใจที่มีต่อการสนับสนุนของ
หน่วยงานให้บุคลากรได้น าความรู้มา
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพงานที่
รับผิดชอบ 

8.0 32.0 48.0 12.0 0 ปานกลาง 

5. ความพึงพอใจที่มีต่อการสนับสนุน
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับ 
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน  

12.0 44.0 44.0 24.0 4.0 ปานกลาง 

6. พึงพอใจที่มีต่อนโยบาย มาตรการสร้าง
ขวัญและก าลังใจในการท างานให้กับ
บุคลากร   

0 28.0 44.0 24.0 4.0 ปานกลาง 

7. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสวัสดิการ
เพ่ือช่วยเหลือและอ านวยความสะดวก
ในแก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน 

4.0 36.0 48.0 12.0 0 ปานกลาง 

8. ความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานในการ
จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์
ของบุคลากรในหน่วยงานตาม
เทศกาลต่าง ๆ  

0 28.0 48.0 24.0 0 ปานกลาง 

9. ความพึงพอใจที่มีต่อมาตรการ
ด าเนินงานเสริมสร้างความก้าวหน้า 
และความมั่นคงในอาชีพการท างาน
ของบุคลากร   

8.0 20.0 52.0 16.0 4.0 ปานกลาง 
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ผลจากส ารวจแสดงให้เห็นว่า 

กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นความพึงพอใจต่อการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจของ
หน่วยงานท่าน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานในการสนับสนุนบุคลากรให้ไดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนา
บุคลากร เพ่ือพัฒนาความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก 

2. ความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานในการจัดเตรียมและพัฒนาแหล่งข้อมูลเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ หรือ
การพัฒนาบุคลากร  อยู่ในระดับปานกลาง  

3. ความพึงพอใจที่มีต่อบรรยากาศของหน่วยงานที่ส่งเสริมให้บุคลากร มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนา
ตนเอง  อยู่ในระดับปานกกลาง 

4. ความพึงพอใจที่มีต่อการสนับสนุนของหน่วยงานให้บุคลากรได้น าความรู้มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
งานที่รับผิดชอบ อยู่ในระดับปานกลาง  

5. ความพึงพอใจที่มีต่อการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับ การปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
อยู่ในระดับปานกลาง  

6. พึงพอใจที่มีต่อนโยบาย มาตรการสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานให้กับบุคลากร อยู่ในระดับ
ปานกลาง  

7. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสวัสดิการเพ่ือช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในแก่บุคลากรในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง  

8. ความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในหน่วยงาน
ตามเทศกาลต่าง ๆ อยู่ในระดับปานกลาง  

9. ความพึงพอใจที่มีต่อมาตรการด าเนินงานเสริมสร้างความก้าวหน้า และความมั่นคงในอาชีพการ
ท างานของบุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง  
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ตอนที่ 4 ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร (ความพึงพอใจต่อนโยบายและการบริหารงานของ
ผู้บริหารท้องถิ่น) 

ข้อ 
ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ

องค์กร 

ระดับความพึงพอใจ 

ระดับ มาก 
ที่สุด 
(%) 

มาก 
 

(%) 

ปาน
กลาง 
(%) 

น้อย 
 

(%) 

น้อย 
ที่สุด 
(%) 

1. ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบายและ
เป้าหมายการบริหารทรัพยากรบุคคล        

0 20.0 40.0 24.0 12.0 ปานกลาง 

2. ความพึงพอใจที่มีต่อแผนการพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงาน      

0 20.0 60.0 12.0 8.0 ปานกลาง 

3. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการ
บริหารงานของผู้บังคับบัญชา         

0 20.0 40.0 24.0 12.0 ปานกลาง 

4. ความพึงพอใจที่มีต่อการติดตามการ
ปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา        

0 8.0 40.0 32.0 20.0 ปานกลาง 

5. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการ
แต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากร    

0 20.0 40.0 24.0 16.0 ปานกลาง 

6. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการ
พิจารณาผลการปฏิบัติงาน    

0 16.0 44.0 28.0 12.0 ปานกลาง 

 
ผลจากส ารวจแสดงให้เห็นว่า 

กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจต่อนโยบายและการบริหารงานของหน่วยงานท่าน             
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบาย และเป้าหมายการบริหารทรัพยากรบุคคล อยู่ในระดับปานกลาง                     

2. ความพึงพอใจที่มีต่อแผนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน อยู่ในระดับปานกลาง  
3. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการบริหารงานของ  อยู่ในระดับน้อย  
4. ความพึงพอใจที่มีต่อการติดตามการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา  อยู่ในระดับปานกลาง 
5. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากร  อยู่ในระดับปานกลาง  
6. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน  อยู่ในระดับปานกลาง 

ชวงคะแนน  4.51 – 5.00 = มากท่ีสุด 
  3.51 – 4.50 = มาก 

 2.51 – 3.50 = ปานกลาง 
 1.51 – 2.50 = นอย 
 1.00 – 1.50 = นอยที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 8 – 
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่นๆ 
1. ท่านอยากให้หน่วยงานพัฒนาไปในทิศทางใด เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการท างาน 
 - คิดบวกอย่างเดียวเพ่ือพัฒนาในการปฏิบัติงาน 
  - เท่าเทียม ยุติธรรม  
2. ท่านอยากได้สิ่งจูงใจในการท างานอย่างไร เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการท างาน 
 - อยากให้องค์กรมีความเข้าใจซึ่งกันและกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาและท างานช่วยเหลือกัน 

- เห็นควรพิจารณาผลการประเมินผลงานด้วยความถูกต้อง 
- ต้องน าหลักคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารและต้องยึดหลักความโปร่งใส 

3. ท่านอยากให้บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการท างานของหน่วยงานเป็นอย่างไร 
 - อยากให้มีจัดสถานที่ท างานใหม่เนื่องมาจากโต๊ะเก้าเดิมช ารุดและให้มีเก้าอ้ีส าหรับบริการประชาชน 
ผู้มาติดต่อราชการ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                  ปรีชาชาญ  แก้วนุย้ 
                                                     (นายปรีชาชาญ  แก้วนุ้ย) 
                                               ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
 

ความเห็นหัวหน้าส านักปลัด 
     เพ่ือโปรดทราบ       
       

       สุวิทย์ อินทรัตน์)                     
 (นายสุวิทย์ อินทรัตน์) 

       ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา 
     เพ่ือโปรดทราบและและน าไปใช้เป็นแรงจูงใจในการท างานของ
พนักงาน/ลูกจ้างต่อไป           

                            ลิ้นจี ่ ภาชนะกาญจน์ 
  (นางลิ้นจี่  ภาชนะกาญจน์) 

         ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา 
ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
      ทราบ ด าเนินการ      
                            

             อวยพรทิพย์  ศรเจริญ 
                                                         (นางอวยพรทิพย์  ศรเจริญ) 

 ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา 
 


