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แบบสอบถามชุดนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและสนับสนุนการท างาน 
รวมทั้งช่วยพัฒนาระบบการบริหารงาน เสริมสร้างขวัญก าลังใจ และสร้างแรงจูงใจในการท างานของบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ซึ่งครอบคลุมด้านการบริหารงานของผู้บริหาร เกี่ยวกับบทบาทของผู้น า
และวัฒนธรรมองค์กร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบและงานที่ได้รับมอบหมาย 
โอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพ ค่าตอบแทน สวัสดิการ และแรงจูงใจในการท างาน รวมทั้งด้านการจัดการ
สภาพแวดล้อมในการท างาน การรักษาดุลยภาพระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว  โดยผลการประเมิน          
ที่ได้รับจะเป็นตัวชี้วัดความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กร และสามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุง และสนับสนุนการท างาน รวมทั้งช่วยพัฒนาระบบการบริหารงาน เสริมสร้างขวัญก าลังใจ และสร้าง
แรงจูงใจในการท างานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ส่งผลให้ประชาชนได้รับการบริการที่ด ี

 
 
 
เป็นการส ารวจความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล

ประทัดบุ  เพ่ือที่จะน าผลจากการส ารวจน าเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ โดยการส ารวจเชิง
ปริมาณ จ านวน  22  คน 

 
 
 
1.  เพ่ือให้ทราบถึงความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างานของพนักงานส่วนต าบล พนักงาน

ครู และพนักงานจ้าง ในด้านการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล การบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรบุคคล การจัดการสภาพแวดล้อมในการท างาน และแรงจูงใจในการท างาน 

2.  ท าให้ได้รับข้อมูลที่สามารถน ามาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติราชการต่อไป 
 
 
 
1.  การตรวจเอกสาร 
2.  การด าเนินการส ารวจเก็บข้อมูล 
3.  การประมวลผลและวิเคราะห์ผลการศึกษา 
4.  การสรุปผลและรายงานผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
5.  รายงานฉบับสมบูรณ์                                                                   /ระยะ... 

วัตถุประสงค์การส ารวจ 

กรอบวิธีด าเนินการศึกษา 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

การด าเนินการศึกษา 
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ระยะเวลาในการส ารวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 
ถึงวันที่  31  พฤษภาคม  2563 

 
 
 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  โดยใช้สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  มีจ านวนทั้งหมด  22  คน 
 
 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ใช้แบบส ารวจ (Questionnaire) ในการเก็บข้อมูล ซึ่งได้สร้าง

แบบสอบถามที่ประกอบด้วยค าถามปลายปิด (Close-end) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ส่วนที่ 1   ค าถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2   ความพึงพอใจด้านการน าองค์การของผู้บริหาร ประเด็นการส ารวจ ดังนี้ 
    -  การก าหนดทิศทางการท างานขององค์การ 
    -  การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล 
    -  การจัดการสภาพแวดล้อมในการท างาน 
    -  การสร้างแรงจูงใจ 
ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
 
 
 
ในการศึกษาครั้งนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ร้อยละ เพ่ือแจกแจง

การกระจายของข้อมูลตามประเด็นต่าง ๆ โดยใช้แผนภูมิรูปภาพแจกแจงความถี่ 
 
 
 
ล าดับการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
1.  บันทึกขออนุมัติผู้บริหารในการส ารวจข้อมูลฯ 
2.  น าแบบสอบถามซึ่งได้จัดท าในรูปแบบ QR-code / Link ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มตัวอย่าง

เพ่ือเข้าไปตอบแบบส ารวจ และก าหนดวันตอบแบบส ารวจภายในก าหนด 
3.  จ านวนกลุ่มตัวอย่างมีจ านวน 28  คน เก็บมาได้จ านวน  22  คน คิดเป็นร้อยละ  78.57 

 
 

/การวิเคราะห์... 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
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เมื่อด าเนินการติดตามการตอบแบบส ารวจแล้ว  โดยมีผู้เข้าไปตอบแบบส ารวจจ านวน 22 คน  
จากจ านวนกลุ่มเป้าหมาย  28  คน  จากนั้นจึงท าการประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Google Form  
ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการ ดังนี้ 

1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่หาค่าร้อยละ 
(Percentage) แล้วน าเสนอเป็นแผนภูมิรูปภาพจ านวนร้อยละ 

2.  ศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการน าองค์การของผู้บริหาร แยกประเด็นการ
ส ารวจจ านวน  4  ประเด็น ๆ ละ 5  ข้อ 

3.  ข้อเสนอแนะที่เป็นค าถามปลายเปิดน ามาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
 
 
 
ผลการประเมินการส ารวจ ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563  สามารถสรุปประเด็นส าคัญไดด้งันี ้
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  28  คน 
จ านวนผู้ตอบแบบประเมิน  22  คน  คิดเป็นร้อยละ  78.57 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
1.1  เพศ 

 

 
 

จากแผนภูมิรูปภาพพบว่า  กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน  22  คน  เมื่อจ าแนกตามเพศ 
ปรากฏว่า  เพศหญิงมีจ านวน  15  คน  คิดเป็นร้อยละ 68.20  และเพศชายมีจ านวน  7  คน คิดเป็นร้อยละ  
31.80 
 

/1.2  อายุ... 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

สรุปผลการประเมินแบบส ารวจ 
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1.2   อายุ 
 

 
 

เมื่อจ าแนกตามอายุ ปรากฏว่าช่วงอายุ 41 - 50 ปี มีจ านวนมากที่สุด  จ านวน  11  คน             
คิดเป็นร้อยละ  50.00  รองลงมา คือ ช่วงอายุ  31 - 40 ปี  จ านวน  9  คน  คิดเป็นร้อยละ  40.90  และที่
มีจ านวนน้อยที่สุด คือ ช่วงอายุ 20-30 ปี  จ านวน  2  คน  คิดเป็นร้อยละ  9.10 

 
1.3  วุฒิการศึกษา 

 

 
 

เมื่อจ าแนกตามวุฒิการศึกษา ปรากฏว่าวุฒิปริญญาตรี มีจ านวนมากที่สุด  จ านวน  14  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  63.60  รองลงมา คือ ปริญญาโท  จ านวน  6  คน  คิดเป็นร้อยละ  27.30  และที่มีจ านวนน้อยที่สุด 
คือ ต่ ากว่าปริญญาตรี  จ านวน  2  คน  คิดเป็นร้อยละ  9.10 
 
 
 
 

/1.4  ประเภท... 
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1.4  ประเภทต าแหน่ง 
 

 
 

เมื่อจ าแนกตามประเภทต าแหน่ง ปรากฏว่าประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ มีจ านวนมากที่สุด  
จ านวน  7  คน  คิดเป็นร้อยละ  31.80  รองลงมา คือ ประเภทวิชาการ  จ านวน  5  คน  คิดเป็นร้อยละ  
22.70  และท่ีมีจ านวนน้อยที่สุด คือ ประเภทอ านวยการท้องถิ่น  จ านวน  1  คน  คิดเป็นร้อยละ  4.60 

 
ส่วนที ่2  ส่วนประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการน าองค์การของผู้บริหาร 

ระดับความพึงพอใจ 
ระดับ    ความหมาย 
1    น้อยที่สุด 
 2    น้อย 
 3    ปานกลาง 
4    มาก 
5    มากที่สุด 
 
1) ด้านการก าหนดทิศทางการท างานขององค์การ 

มีประเด็นการส ารวจ  จ านวน  5  ข้อ  ดังนี้ 
1.1  การก าหนดทิศทางการท างานขององค์การมีความชัดเจนและครอบคลุมเรื่องวิสัยทัศน์  

ค่านิยม เป้าประสงค์ และผลการด าเนินงานที่คาดหวัง 
1.2  การก าหนดทิศทางขององค์การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ขององค์การ 
1.3  การก าหนดทิศทางขององค์การสามารถด าเนินการได้จริงในทางปฏิบัติ 
1.4  การระบุผู้รับผิดชอบในการด าเนินการตามทิศทางขององค์การมีความชัดเจน 
1.5  การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการก าหนดทิศทางขององค์การอย่างเป็นระบบ 

 
 

/แผนภูมิ... 
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แผนภูมิรูปภาพ 1  ระดับความพึงพอใจด้านการก าหนดทิศทางการท างานขององค์การ 
 

 
                 ข้อ 1.1                   ข้อ 1.2                 ข้อ 1.3                 ข้อ 1.4               ข้อ 1.5 
 

จากแผนภูมิรูปภาพ  1  พบว่า ระดับความพึงพอใจในการก าหนดทิศทางการท างานของ
องค์การในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมากเช่นกัน  รองลงมา
ระดับมากท่ีสุด และระดับปานกลาง ตามล าดับ 

 
2) การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล 

มีประเด็นการส ารวจ  จ านวน  5  ข้อ  ดังนี้ 
2.1 มีการวางแผนอัตราก าลังได้เหมาะสมกับสภาพขององค์การ 
2.2 การสรรหา คัดเลือก สอบแข่งขัน มีความยุติธรรมและโปร่งใส 
2.3 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานบุคคลอย่างเปิดเผยและท่ัวถึง 
2.4 ส่งเสริมการด าเนินการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2.5 การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้สื่อสารโต้ตอบแบบ 2 ทิศทาง เพ่ือสร้างความเข้าใจที่

ถูกต้องตรงกัน 
 

แผนภูมิรูปภาพ 2  ระดับความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล 
 

 
                 ข้อ 2.1                   ข้อ 2.2                 ข้อ 2.3                 ข้อ 2.4               ข้อ 2.5 

 
/จาก... 
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จากแผนภูมิรูปภาพ  2  พบว่า ระดับความพึงพอใจในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 2.1 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  
ส่วนข้ออ่ืน ๆ อยู่ในระดับมาก  และยังมีข้อที่พบว่ามีระดับความพึงพอใจน้อย ได้แก่ ข้อ 2.1  ข้อ 2.2 และข้อ 
2.3 

3) การจัดการสภาพแวดล้อมในการท างาน 
มีประเด็นการส ารวจ  จ านวน  5  ข้อ  ดังนี้ 
3.1 สภาพแวดล้อมและบรรยากาศทั่วไปในที่ท างาน เช่น เสียง แสงสว่าง การถ่ายเท

อากาศ มีความเหมาะสมและส่งเสริมให้ท่านปฏิบัติงานสะดวก 
3.2 องค์การมีการจัดบริการหรือสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น น้ าดื่ม ห้องน้ า วัสดุอุปกรณ์

ในการปฏิบัติงาน ที่เพียงพอและมีความสะดวกที่จะน ามาใช้ 
3.3 องค์การน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้เพ่ือช่วยให้การปฏิบัติงานของท่านมีความ

สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
3.4 การจัดสถานที่ในการท างานเป็นสัดส่วน สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกต่อการ

ปฏิบัติงาน 
3.5 ผู้บังคับบัญชาให้ค าแนะน าและสอนงานท่านเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงาน 
 

แผนภูมิรูปภาพ 3  ระดับความพึงพอใจด้านการจัดการสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 

 
                 ข้อ 3.1                   ข้อ 3.2                 ข้อ 3.3                 ข้อ 3.4               ข้อ 3.5 

 
จากแผนภูมิรูปภาพ  3  พบว่า ระดับความพึงพอใจในด้านการจัดการสภาพแวดล้อมในการ

ท างานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมากเช่นกัน  รองลงมา
ระดับมากท่ีสุด และระดับปานกลาง ตามล าดับ 

 
4) การสร้างแรงจูงใจ 

มีประเด็นการส ารวจ  จ านวน  5  ข้อ  ดังนี้ 
4.1 การสร้างความผูกพันและความร่วมมือภายในองค์การผ่านกระบวนการ/การจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน 
4.2 การสร้างแรงจูงใจเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย 

/4.3 การ... 
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4.3 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในกิจกรรมเพ่ือสร้างความผูกพันในทุกระดับ 
4.4 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีการประพฤติดี ปฏิบัติดี มีผลการด าเนินงานที่มี

ประสิทธิภาพ 
4.5 มีการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรอย่างเหมาะสม 
 

แผนภูมิรูปภาพ 4  ระดับความพึงพอใจด้านการสร้างแรงจูงใจ 
 

 
                 ข้อ 4.1                   ข้อ 4.2                 ข้อ 4.3                 ข้อ 4.4               ข้อ 4.5 

 
จากแผนภูมิรูปภาพ  4  พบว่า ระดับความพึงพอใจในด้านการสร้างแรงจูงใจในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมากเช่นกัน  และยังมีข้อที่พบว่ามีระดับความ 
พึงพอใจน้อย ได้แก่ ข้อ 4.1  ข้อ 4.2  ข้อ 4.3 และข้อ 4.4  โดยข้อ 4.5  มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดด้วย 

 
ส่วนที ่3  ข้อเสนอแนะ 

มีผู้แสดงความคิดเห็นในการส ารวจความพึงพอใจในครั้งนี้ว่า เป็นการส ารวจความพึงพอใจที่เป็น
ประโยชน์ต่อองคก์ร 
 
สรุปผลการส ารวจและข้อเสนอแนะ 

จากการส ารวจประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และ
พนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ด้านการก าหนดทิศทางการท างานขององค์การ การบริหาร
จัดการด้านทรัพยากรบุคคล  การจัดการสภาพแวดล้อมในการท างาน  และการสร้างแรงจูงใจในการท างาน 

สรุปได้ว่า  พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง  มีความพึงพอใจเฉลี่ยทุกด้านอยู่
ในระดับมาก  ล าดับถัดมา คือ อยู่ในระดับมากที่สุด ระดับปานกลาง ระดับน้อย และน้อยที่สุด ตามล าดับ  
ดังนั้น  ระดับความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างานของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง  
อยู่ในเกณฑ์ดี มีขวัญและก าลังใจในการท างาน  ในการส ารวจประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างาน
ดังกล่าว เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรังและสนับสนุนการท างานของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ  ให้มีการท างานที่มีประสิทธิภาพ มีขวัญและก าลังใจในการท างาน  เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน
ขององค์กร และต่อประชาชนผู้ใช้บริการ   

/ส าหรับ... 
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ส าหรับประเด็นการส ารวจที่ยังมีระดับความพึงพอใจน้อย  ได้แก่ ข้อ 2.1 การวางแผน
อัตราก าลังได้เหมาะสมกับสภาพขององค์การ  ข้อ 2.2 การสรรหา คัดเลือก สอบแข่งขัน มีความยุติธรรมและ
โปร่งใส  ข้อ 2.3 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานบุคคลอย่างเปิดเผยและทั่วถึง  ข้อ 4.1  การสร้างความผูกพัน
และความร่วมมือภายในองค์การผ่านกระบวนการ/การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน  ข้อ 4.2 การสร้าง
แรงจูงใจเพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดต้ามเป้าหมาย  ข้อ 4.3 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในกิจกรรมเพ่ือ
สร้างความผูกพันในทุกระดับ และข้อ 4.4 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีการประพฤติดี ปฏิบัติดี มีผลการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ  ส าหรับประเด็นการส ารวจที่ยังมีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อ 4.5              
มีการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรอย่างเหมาะสม  เห็นควรตระหนักและให้ความส าคัญอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
ปรับปรุงและพัฒนาให้มีการบริหารจัดการองค์กรให้ดีต่อไป  โดยเฉพาะด้านทรัพยากรบุคคลและการสร้าง
แรงจูงใจในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบส ารวจความพึงพอใจของบุคลากร 
ที่มีต่อการน าองค์การของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบ ุ

ประจ าปี  2563 
******************** 

 
วัตถุประสงค์ : ส านักปลัด อบต. ได้จัดท าแบบส ารวจนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสอบถามวัดความพึงพอใจและ
แรงจูงใจของบุคลากร ทั้งในด้านการบริหารของผู้บริหาร การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล การจัดการ
สภาพแวดล้อมในการท างาน และแรงจูงใจของบุคลากร 
 
ผู้บริหาร หมายถึง ทีมผู้บริหาร ประกอบไปด้วย 
 (1) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 (2) รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 (3) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  และเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อมูลและความพึงพอใจ
ของท่าน ซึ่งข้อมูลจะน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพต่อไป โดยแบบสอบถามชุดนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน  ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเก่ียวกับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการน าองค์การของผู้บริหาร 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 

1.1 เพศ  ชาย    หญิง 

1.2 อายุ  20 - 30 ปี   31 - 40 ปี          41 - 50 ปี           51 - 60 ป ี

1.3 วุฒิการศึกษา  ต่ ากว่าปริญญาตรี   ปริญญาตรี 
    ปริญญาโท    ปริญญาเอก 

1.4 ประเภทต าแหน่ง  ประเภทบริหารท้องถิ่น  ประเภทอ านวยการท้องถิ่น 
    ประเภทวิชาการ   ประเภททั่วไป  พนักงานครู อบต. 
    พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทั่วไป 

 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการน าองค์การของผู้บริหาร 

ประเด็นการส ารวจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

1. การก าหนดทิศทางการท างานขององค์การ    

1.1 การก าหนดทิศทางการท างานขององค์การมีความชัดเจน
และครอบคลุมเรื่องวิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์ และผลการ
ด าเนินงานที่คาดหวัง 

     

/1.2 การ... 
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ประเด็นการส ารวจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

1.2 การก าหนดทิศทางขององค์การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การ 

     

1.3 การก าหนดทิศทางขององค์การสามารถด าเนินการได้จริง
ในทางปฏิบัติ 

     

1.4 การระบุผู้รับผิดชอบในการด าเนินการตามทิศทางของ
องค์การมีความชัดเจน 

     

1.5 การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการก าหนดทิศทาง
ขององค์การอย่างเป็นระบบ 

     

2. การบริหารจัดการด้านทรพัยากรบุคคล 
2.1 มีการวางแผนอัตราก าลังได้เหมาะสมกับสภาพของ
องค์การ 

     

2.2 การสรรหา คัดเลือก สอบแข่งขัน มีความยุติธรรมและ
โปร่งใส 

     

2.3 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานบุคคลอย่างเปิดเผยและ
ทั่วถึง 

     

2.4 ส่งเสริมการด าเนินการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรให้มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

     

2.5 การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้สื่อสารโต้ตอบแบบ                 
2 ทิศทาง เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน 

     

3. การจัดการสภาพแวดล้อมในการท างาน      
3.1 สภาพแวดล้อมและบรรยากาศทั่วไปในที่ท างาน เช่น 
เสียง แสงสว่าง การถ่ายเทอากาศ มีความเหมาะสมและ
ส่งเสริมให้ท่านปฏิบัติงานสะดวก 

     

3.2 องค์การมีการจัดบริการหรือสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น 
น้ าดื่ม ห้องน้ า วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ที่เพียงพอและมี
ความสะดวกที่จะน ามาใช้ 

     

3.3 องค์การน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้เพ่ือช่วยให้
การปฏิบัติงานของท่านมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

     

3.4 การจัดสถานที่ในการท างานเป็นสัดส่วน สะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร้อยสะดวกต่อการปฏิบัติงาน 

     

3.5 ผู้บังคับบัญชาให้ค าแนะน าและสอนงานท่านเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงาน 

     

/4. การสร้าง... 
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ประเด็นการส ารวจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

4. การสร้างแรงจูงใจ 

4.1 การสร้างความผูกพันและความร่วมมือภายในองค์การ
ผ่านกระบวนการ/การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน 

     

4.2 การสร้างแรงจูงใจเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้
ตามเป้าหมาย 

     

4.3 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในกิจกรรมเพ่ือสร้างความ
ผูกพันในทุกระดับ 

     

4.4 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีการประพฤติดี ปฏิบัติดี 
มีผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

     

4.5 มีการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรอย่างเหมาะสม      
 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ................................................................................................................... ............. 
........................................................................................................................................................... ...................... 
............................................................................................................ ..................................................................... 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


