
 
แบบสอบถามความพึงพอใจและแรงจูงใจของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน  อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
………………………………………………… 

ค าชี้แจง   
 แบบสอบถามนี้   จัดท าขึ้น เ พ่ือส ารวจความพึงพอใจและแรงจูงใจของพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ที่มีต่อการปฏิบัติงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
  จึ งขอความร่ วมมือให้ท่ านตอบแบบสอบถามให้ตรงตามระดับความพึงพอใจของท่ าน                  
โดยแบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับกับพึงพอใจและแรงจูงใจฯ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงาน
ของผู้บริหาร ด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน        
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน และด้านการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจขององค์กร 

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 การแสดงความคิดเห็นของท่าน จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงาน 
ต่อไป 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน   ที่เป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่านหน้าข้อความต่อไปนี้ 
1. เพศ 
     ชาย     หญิง 

2. อายุ   20 - 30 ปี    31 - 40 ปี    
     41 – 50 ป ี   51 - 60 ปี 

3. วุฒิการศึกษา  มัธยมศึกษาหรือต่ ากว่า  อนุปริญญา/เทียบเท่า 
     ปริญญาตรี    สูงกว่าปริญญาตรี  
4. ประเภทต าแหน่ง 
     บริหารท้องถิ่น/อ านวยการท้องถิ่น 
     วิชาการ 
     ทั่วไป 
     พนักงานจ้าง ประเภท ตามภารกิจ 
     พนักงานจ้าง ประเภท ทั่วไป  
 



 

 
 
ส่วนที่ 2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจและแรงจูงใจ ของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า 
    และพนักงานจ้าง 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับการตัดสินใจ ข้อละ 1 ช่อง โดยมีค่าน้ าหนัก  ดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง   ระดับมากท่ีสุด 
ระดับ 4 หมายถึง   ระดับมาก 
ระดับ 3 หมายถึง   ระดับปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง   ระดับน้อย 
ระดับ 1 หมายถึง   ระดับน้อยที่สุด 

 

หัวข้อ ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

ด้านการบริหารงานของผู้บริหาร 
1. มีการวางแผนและก าหนดเป้าหมายในงานอย่างชัดเจน      
2. มีวิสัยทัศน์ วางตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในฐานะผู้น า      
3.ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาโดยพิจารณาถึงความถูกต้อง      
4. เปิดโอกาสและยอมรับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมเสนอข้อคิดเห็น      
ด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล  
1. บุคลากรในองค์กร มีโอกาสเสนอแนะข้อคิดเห็นในการก าหนดนโยบาย การวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 

     

2. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชา      
3. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานกับเพ่ือนร่วมงาน      
4. สัมพันธภาพกับบุคลากรในหน่วยงาน/การได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงาน      
5. องค์กรให้ความส าคัญ ในการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการท างานเป็นทีม          
6. เปิดโอกาสให้บุคลากรเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นต่อผู้บริหารในการพัฒนาและปรับปรุง
การบริหารงานของ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความส าเร็จขององค์กร 

     

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน   
1. การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง      
2. มีขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน      
3. มีความชัดเจนและโปร่งใส      
4  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง      
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
1. สถานที่ท างาน สะอาด เป็นระเบียบ      
2. มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัยและรวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน      
3. มีสถานที่จอดรถเพียงพอ      
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ตอนที่ 2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  (ต่อ) 
 

หัวข้อ ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

ด้านการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจขององค์กร 
1. การสนับสนุนบุคลากรให้ไดรับข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนา
ความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงาน   

     

2. การจัดเตรียมและพัฒนาแหล่งข้อมูล เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ หรือการพัฒนาบุคลากร      
3. การส่งเสริมให้บุคลากร มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง        
4. การสนับสนุนของหน่วยงานให้บุคลากรได้น า ความรู้มาใช้ในการพัฒนาคณุภาพงาน 
ที่รับผิดชอบ 

     

5. การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน       
6. มีนโยบาย มาตรการสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานให้กับบุคลากร        
7. การจัดสวัสดิการเพ่ือช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน      
8. การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในหน่วยงานตามเทศกาลต่างๆ       
9. มาตรการด าเนินงานเสริมสร้างความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพการท างาน       

 
ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
.................................................................... ..........................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 
                                                             ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ 
                        งานการเจ้าหน้าที่  ส านักงานปลัด   
                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 
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