
 

 

 

 

 

ความพึงพอใจของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลบานเหลา 

 

องคการบริหารสวนตําบลบานเหลา 

อําเภอเจริญศิลป  จังหวัดสกลนคร 

 

 

 

 

 

 

 



คํานํา 

องคการบริหารสวนตําบลบานเหลา อําเภอเจริญศิลป  จังหวัดสกลนคร ไดดําเนินการสอบถามความ     

พึงพอใจของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลบานเหลาตอการบริหารงานในดานผูบริหาร งานบุคคลและ

สภาพแวดลอมการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลบานเหลา เพ่ือทราบถึงความพึงพอใจของบุคลากร          

ดังนั้น จึงจัดทํารายงานผลการประเมินความพึงพอใจของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลบานเหลาดังกลาว

ขึ้น เพ่ือใชเปนขอมูลในการประกอบการวางแผนปรับปรุง พัฒนา และการสรางแรงจูงใจในการทํางานตอไป 

 

สํานักปลัด 

องคการบริหารสวนตําบลบานเหลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

    หนา 

รายงานการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 

ตอนที่ ๑  ขอมูลทั่วไปของบุคคล        ๑ 

ตอนที่  ๒ ระดับความพึงพอใจ        ๒ 

ตอนที่  ๓  สรุปขอเสนอแนะตอผูที่เก่ียวของในการปรับปรุง พัฒนา    ๓ 

ภาคผนวก 

แบบประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการทํางาน 

ขององคการบริหารสวนตําบลบานเหลา อําเภอเจริญศิลป  จังหวัดสกลนคร  

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบานเหลา ไดดําเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร โดย

คํานึงถึงการจัดบริการตาง ๆ ที่มีอยูขององคการบริหารสวนตําบลบานเหลา โดยดําเนินการสอบถามความพึง

พอใจตอการบริหารงานในดานผูบริหาร งานบุคคลและสภาพแวดลอมการทํางานขององคการบริหารสวน

ตําบลบาน เพื่อนําขอมูลมาประกอบการปรับปรุงพัฒนา การจัดบริการดานตาง เพื่อทราบถึงความพึงพอใจ

ของบุคลากร    ดังนั้น จึงจัดทํารายงานผลการประเมินความพึงพอใจของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล

บานเหลาดังกลาวขึ้น เพ่ือใชเปนขอมูลในการประกอบการวางแผนปรับปรุง พัฒนา และการสรางแรงจูงใจใน

การทํางานตอไป  แบงออกเปน ๓ ตอน ดังนี ้

ตอนที่  ๑ ขอมูลทั่วไปของบุคลากร 

ตอนที่  ๒ ความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจตอการบริการ 

ตอนที่  ๓  ปญหา/ขอเสนอแนะ 
 

ตอนท่ี  ๑ ขอมูลทั่วไปของบุคคล 

นําขอมูลทั่วไปมาวิเคราะหโดยแจกแจงความถี่ และหาคารอยละ ปรากฏผลการประเมิน ดังตารางท่ี  ๑ 

ตารางที่  ๑  คารอยละขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  รายการ                                               จํานวน                         รอยละ 

  เพศ 

  ชาย                                                      26                               39.39 

  หญิง                                                     40                               60.61 

รวม                                                     ๖๖                             ๑๐๐.๐๐ 

อายุ 

๒๐ – ๓๐  ป                                              5                                7.58 

๓๑ –  ๔๐  ป                                           ๔7                              71.21 

๔๑  – ๕๐  ป                                           ๑๑                              ๑๖.๖7 

๕๑ ปข้ึนไป                                                ๓                                ๔.๕5 

รวม                                                     ๖๖                         ๑๐๐.๐๐ 



ระดับการศึกษาสูงสุด 

ต่ํากวาปริญญาตรี                                      ๓0                              45.45 

ปริญญาตรี                                              21                              31.82 

สูงกวาปริญญาตรี                                      ๑๕                               ๒๒.๗3 

รวม                                                   ๖๖                            ๑๐๐.๐๐ 

 

 

รายการ                                              จํานวน                         รอยละ 

สถานภาพการรับราชการ 

ขาราชการ                                               ๒๗                            ๔๐.๙๐ 

พนักงานจาง                                            ๓๙                            ๕๙.๐๙ 

รวม                                                   ๖๖                           ๑๐๐.๐๐ 

 

 จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน ๖๖  คน  สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน  40 คน   คิด

เปนรอยละ 60.61 อายุระหวาง  ๓๑ –  ๔๐  ป จํานวน ๔7 คน  คิดเปนรอยละ 71.21 ระดับการศึกษา

สวนใหญต่ํากวาระดับปริญญาตร ีจํานวน ๓0 คน คิดเปนรอยละ  45.45  สถานภาพสวนใหญเปนพนักงาน

จาง จํานวน ๓๙ คน  คิดเปนรอยละ  ๕๙.๐๙ 

ตอนท่ี  ๒ ระดับความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 

ตอนท่ี  ๒.๑ ระดับความพึงพอใจ 

 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลบานเหลา 

เกณฑที่ใชในการวิเคราะหระดับความพึงพอใจและแปลผลขอมูลดังนี้ 

 คาเฉลี่ยตั้งแต  ๙๐  ขึ้นไป  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

 คาเฉลี่ยตั้งแต  ๘๐-๘๙  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 

 คาเฉลี่ยตั้งแต  ๗๐- ๗๙  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอย 

 คาเฉลี่ยต่ํากวา ๖๐  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด 

 



ตารางที่  ๒  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการโดยรวม 

รายดาน                                             รอยละ                        ระดับความพงึพอใจ 

ดานลักษณะงาน                                       ๘๒.๕๐                                  มาก 

ดานความมั่นคงและความกาวหนา                  80.20                                 มาก 

ดานเพ่ือนรวมงาน                                     ๘7.๕๐                                  มาก 

ดานผูบังคับบัญชา                                     ๘2.40                                  มาก 

ดานการเสริมสรางแรงจูงใจ                          ๘0.๒๕                                  มาก 

ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก             ๘4.๐๐                                  มาก 

ดานความภาคภูมิใจและจงรักภักดี                  ๘2.๖๕                                 มาก 

รวมความพึงพอใจ                                  ๘๒.๒๐                                มาก 

 

 จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอคุณภาพในการบริการโดยรวม อยูในระดับ 

มาก     และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกดาน  โดยเรียงลําดับจากมาก

ไปหานอย ไดดังนี ้ดานเพ่ือนรวมงานจํานวนรอยละ ๘7.๕๐ ดานสิง่อํานวยความสะดวกจํานวนรอยละ๘4.๐๐

ดานความภาคภูมิใจและจงรักภักดี ๘2.๖๕  ดานลักษณะงานจํานวนรอยละ ๘๒.๕๐ ดานผูบังคับบัญชา 

จํานวนรอยละ ๘๒.40 ดานการเสริมสรางแรงจูงใจ จํานวนรอยละ ๘0.๒๕  และดานความมั่นคงและคาม

กาวหนา  80.20 

 

                สรุปการประเมินผลจากการประเมินความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากร 

องคการบริหารสวนตําบลบานเหลา 

จากการวิเคราะหขอมูลดําเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 

เกณฑที่ใชในการวิเคราะหระดับความพึงพอใจและแปลผลขอมูลดังนี้ 

 คาเฉลี่ยตั้งแต  ๙๐  ขึ้นไป  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

 คาเฉลี่ยตั้งแต  ๘๐-๘๙  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 

 คาเฉลี่ยตั้งแต  ๗๐- ๗๙  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอย 

 คาเฉลี่ยต่ํากวา ๖๐  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด 



สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน  40 คน   คิดเปนรอยละ 60.61 อายุระหวาง  ๓๑ –  ๔๐  ป จํานวน ๔7 

คน  คิดเปนรอยละ 71.21 ระดับการศึกษาสวนใหญต่ํากวาระดับปริญญาตร ีจํานวน ๓0 คน คิดเปนรอยละ  

45.45  สถานภาพสวนใหญเปนพนักงานจาง จํานวน ๓๙ คน  คิดเปนรอยละ  ๕๙.๐๙ 

 

สรุปการประเมินผลจากการใหบริการโดยภาพรวมขององคการบริหารสวนตําบลบานเหลา 

๑) ความพึงพอใจดานเพ่ือนรวมงานจํานวนรอยละ ๘7.๕๐ อยูในเกณฑระดับความพึงพอใจมาก 

๒) ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวกจํานวนรอยละ ๘4.๐๐ อยูในเกณฑระดับความพึงพอใจ

มาก     

๓) ความพึงพอใจดานความภาคภูมิใจและจงรักภักดี ๘2.๖๕  อยูในเกณฑระดับความพึงพอใจมาก 

๔) ความพึงพอใจดานลักษณะงานจํานวนรอยละ ๘๒.๕๐ อยูในเกณฑระดับความพึงพอใจมาก 

๕) ความพึงพอใจดานผูบังคับบัญชา จํานวนรอยละ ๘๒.40อยูในเกณฑระดับความพึงพอใจมาก 

๖) ความพึงพอใจดานการเสริมสรางแรงจูงใจ จํานวนรอยละ ๘0.๒๕  อยูในเกณฑระดับความพึงพอใจ

มาก 

๗) ความพึงพอใจดานความมั่นคงและคามกาวหนา  จํานวนรอยละ 80.20 อยูในเกณฑระดับความพึง

พอใจมาก 

 

สรุปการประเมินความพึงพอใจดานเพื่อนรวมงานคิดเปนรอยละ ๘7.๕๐ อยูในเกณฑระดับ

ความพึงพอใจมาก  

 

ตอนท่ี  ๓  สรุปขอเสนอแนะตอผูเกี่ยวของในการปรับปรุง พัฒนา  

1. อยากใหผูบริหารมีมาตรการในการสงเสริมใหพนักงานสรางความสัมพันธอันดีตอกัน 

2.  อยากไดคาตอบแทนและหนาที่ที่สูงข้ึน 

 
 


