แบบสอบถาม
แบบสํารวจทัศนคติเพื่อประเมินความสุ ข ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทํางาน
ของบุคลากร บริ ษทั ศรี กรุ งโบรคเกอร์ จํากัด
แบบสํารวจนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเป็ นส่ วนหนึ่ งของการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการ โดยมี
จุดมุ่งหมายในการค้นหาปั จจัยที่มีผลต่อความสุ ข ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากร จึงขอ
ความร่ วมมือให้ท่าน ตอบแบบสํารวจตามความเป็ นจริ ง เพื่อนําผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ที่รวบรวมได้
ไปใช้ในการพัฒนาองค์กรด้านระบบบริ หารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากร การเรี ยนรู ้และสร้าง
แรงจูงใจ ตลอดจนการสร้างความผาสุ กและความพึงพอใจของบุคลากรต่อไป
ดังนั้น จึงขอความร่ วมมือในการตอบแบบสํารวจตามความเป็ นจริ ง มากที่สุด และ
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความกรุ ณาตอบแบบสํารวจในครั้งนี้
คําชี้แจง
แบบสํารวจแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ซึ่งประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสํารวจ
ส่ วนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจของท่านต่อแง่มุมต่างๆ ในการทํางาน
ส่ วนที่ 3 คําถามเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะอื่นๆ
กรุ ณาตอบแบบสํารวจให้ครบทุกข้อ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสํารวจ
(โปรดเลือกช่องที่ตรงกับสถานภาพของท่าน)
1.1 เพศ *
ชาย
หญิง
1.2 อายุ *
ตํ่ากว่า 25 ปี
25 - 35 ปี
36-45 ปี
46-55 ปี
56 ปี ขึ้นไป
1.3 ระดับการศึกษา *
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี /เทียบเท่าปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี

ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลความพึงพอใจของท่านต่อแง่มุมต่างๆ ในการทํางาน
(โปรดเลือกช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด)
1 (น้อยสุ ด) 2 (น้อย) 3 (ปานกลาง) 4 (มาก) 5 (มากที่สุด)
2.1 ความพึงพอใจเกีย่ วกับผู้บริหาร
1 2 3 4
2.1.1 การกําหนดวิสัยทัศน์ พัน ธกิ จ ยุทธศาสตร์ นโยบาย
แผนงาน โครงสร้าง สายการบังคับบัญชา การมอบอํานาจมีความ
เหมาะสม มากน้อยเพียงใด
2.1.2
การนํา พาองค์ก รไปสู่ ค วามสํา เร็ จ ของผูบ้ ริ ห ารใน
หน่วยงานของท่านมากน้อยเพียงใด
2.1.3 ผูบ้ งั คับบัญชาไว้ใจ และเชื่ อมัน่ ในความสามารถของ
ท่าน มากน้อยเพียงใด
2.1.4 ผูบ้ งั คับบัญชาเอาใจใส่ ในการช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ให้กบั
ท่าน มากน้อยเพียงใด
2.1.5 ผูบ้ งั คับบัญชามีความยุติธรรมในการประเมิ นผลการ
ปฏิบตั ิงาน มากน้อยเพียงใด
2.1.6 ผูบ้ งั คับบัญชาเห็นคุณค่า และให้ความสําคัญของบุคลากร
ในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด
2.1.7 ผูบ้ งั คับบัญชาเปิ ดโอกาสให้เจ้าหน้าที่แสดงความคิดเห็น
หรื อไม่
2.1.8 . ผูบ้ งั คับบัญชาสามารถเป็ นแบบอย่างที่ดีมากน้อยเพียงใด
2.1.9 นโยบายและการบริ หารการจัดการของหน่วยงานที่สังกัด
อยูใ่ นปั จจุบนั
2.2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทํางาน
2.1.1 . สถานที่ทาํ งานในหน่ วยงานของท่าน เช่น ห้องทํางานมี
ขนาดเหมาะสม สะอาด มีแสงสว่างเพียงพอต่อการทํางาน ฯลฯ
2.1.2 . หน่ วยงานมีอุปกรณ์/เครื่ องมือ สําหรับการทํางานที่
เหมาะสม
2.1.3 การดูแลรักษาความปลอดภัยบริ เวณสถานที่ทาํ งาน เช่น
บริ เวณลานจอดรถ ห้องทํางาน ฯลฯ
2.1.4 การจัดกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิ น และ
ภัยพิบตั ิ
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2.1.5 การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาหน่วยงานของท่าน
2.3 ความพึงพอใจเกีย่ วกับงานในความรับผิดชอบ
2.3.1 ความเหมาะสมของงานในความรับผิดชอบของท่าน
2.3.2 . ความท้าทายของงานที่รับมอบหมาย
2.3.3 งานของท่ า นมี ก ารเรี ย นรู ้ ไ ม่ ห ยุด นิ่ ง และได้รับ การ
สนับสนุ นให้พฒั นาความรู ้ ความสามารถในตําแหน่ งงานอย่าง
ต่อเนื่อง
2.3.4 ความมีอิสระในการตัดสิ นใจเพื่อความสําเร็ จของงาน
2.3.5 การได้รับมอบหมายงานที่ตรงกับความรู ้ ความสามารถ
2.3.6 การวางแผนในการทํางาน และสามารถแก้ไขปัญหาในการ
ทํางานด้วยตนเอง
2.4 ความพึงพอใจเกีย่ วกับค่ าตอบแทนและสวัสดิการ
2.4.1 ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริ ษทั ของท่านเพียงพอกับค่าครอง
ชีพ
2.4.2 การประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความเหมาะสม
2.4.3 การได้รับค่าตอบแทนเป็ นธรรม และเหมาะสมกับคุณภาพ
และปริ มาณงานที่รับผิดชอบ
2.4.4 การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพจิตและสุ ขภาพ
กายที่ดี แก่เจ้าหน้าที่อยูเ่ สมอ
2.4.5การจัดสวัสดิ การต่างๆ มีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของบุคลากรในหน่วยงาน
2.5 ความพึงพอใจเกีย่ วกับการสื่ อสารในองค์ กร
2.5.1 การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงาน
2.5.2 ช่องทางการสื่ อสารของหน่วยงาน
2.5.3 การประชุมชี้ แจง/หารื อ/ขอความคิดเห็นในเรื่ องสําคัญที่
เกี่ยวกับองค์กร
2.5.4 การเปิ ดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับแสดงความคิดเห็นได้
อย่างเต็มที่
2.5.5 หน่วยงานมีแหล่งข้อมูลข่าวสารให้สามารถเข้าถึงได้
2.5.6 ช่องทางการสื่ อสารของหน่วยงาน
2.5.7 การได้รับความร่ วมมือจากเพื่อนร่ วมงานในการปฏิบตั ิงาน

2.5.8 การแลกเปลี่ยนความรู ้ ประสบการณ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
2.5.9 การสื่ อสาร การรับฟั งความคิดเห็น และการมีส่วนร่ วมใน
หน่วยงาน
2.6 ความพึงพอใจเกีย่ วกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
2.6.1 การได้รับการพัฒนาทักษะ และความสามารถเพื่อเตรี ยม
ความพร้อมในการปฏิบตั ิงานอยูเ่ สมอ
2.6.2 การได้รับการสนับสนุ น และส่ งเสริ มให้ร่วมอบรม/
สัมมนา
2.6.3 แผนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
ส่ วนที่ 3 คําถามเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
สิ่ งจูงใจที่ไม่เป็ นตัวเงินในรู ปแบบใดที่ท่านต้องการมากที่สุด *(กรุ ณาเลือกข้อที่ท่าน
ต้องการมากที่สุด)
การได้รับการพัฒนาเพื่อส่ งเสริ มประสิ ทธิภาพการทํางานให้ดีข้ ึน เช่น การฝึ กอบรม/ดู
งาน
การทํากิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม เช่น มอบของให้แก่โรงเรี ยนยากจน เลี้ยงอาหาร
สถานสงเคราะห์ผยู ้ ากไร้ เลี้ยงอาหารเด็กโรงเรี ยนสงเคราะห์
การทํากิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม เช่น การปลูกป่ าเฉลิมพระเกียรติ
การทํากิจกรรมเพื่อเรี ยนรู ้ธรรมะ เช่น การปฏิบตั ิธรรม
อื่นๆ:

ภาพการปฏิบตั ิงาน
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