ชุดที่ ...........
สาขา ..........
แบบสอบถาม
โครงการศึกษาปัจจัยความพึงพอใจ และความผูกพันของพนักงานต่อสานักงานธนานุเคราะห์
ประจาปีงบประมาณ 2560
.................................................................
คำชี้แจง
แบบสอบถำมนี้จัดขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็น เพื่อศึกษำปัจจัยควำมพึงพอใจ และควำมผูกพัน
ของพนักงำนต่อสำนักงำนธนำนุเครำะห์ ประจำปีงบประมำณ 2560 ผู้ตอบแบบสอบถำมสำมำรถแสดงควำม
คิดเห็นในกำรตอบแบบสอบถำมได้อย่ำงอิสระ คำตอบของผู้ตอบแบบสอบถำมไม่มีข้อใดถูกหรือผิด เพื่อให้ได้ผล
กำรสำรวจที่เที่ยงตรงและเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำองค์กรให้มีมำตรฐำนยิ่งขึ้นไป โดยแบ่งสอบถำมเป็น 3 ส่วน
ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 แบบสอบถำมเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงำนสำนักงำนธนำนุเครำะห์
ส่วนที่ 2 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของพนักงำนต่อสำนักงำนธนำนุเครำะห์
ส่วนที่ 3 แบบสอบถำมควำมผูกพันของพนักงำนต่อสำนักงำนธนำนุเครำะห์
ขอขอบคุณที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำมนี้

งำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยบริหำรทั่วไป

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานสานักงานธนานุเคราะห์
คาชี้แจง กรุณาเขียนเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ตรงกับลักษณะของท่าน
1.เพศ  1. ชำย

 2.หญิง

2. อำยุ
 1. ต่ำกว่ำ 31 ปี

 2. 31 – 40 ปี

 3. 41 – 50 ปี

 4. 51 ปีขึ้นไป

3. สถำนภำพ
 1.โสด

 2.หม้ำย

 3.สมรส

 4.แยกกันอยู่

4.ระดับกำรศึกษำ
 1.ต่ำกว่ำปริญญำตรี

 2.ปริญญำตรี

 3.สูงกว่ำปริญญำตรี
5.อำยุกำรทำงำน
 1.ต่ำกว่ำ 5 ปี

 2. 5-10 ปี

 3. 11-20 ปี

 4. 21 – 30 ปี

 5. 31 ปีขึ้นไป
6.สังกัด
 1. สำนักงำนธนำนุเครำะห์ (ส่วนกลำง)
 2. สถำนธนำนุเครำะห์ (สำขำ)
7.ระดับตำแหน่ง
 1.ต่ำกว่ำระดับหัวหน้ำงำนลงมำ
 2.ระดับหัวหน้ำงำนขึ้นไป

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของพนักงานต่อสานักงานธนานุเคราะห์
คาชี้แจง กรุณาเขียนเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ตรงกับลักษณะของท่าน
ระดับความคิดเห็น
ข้อความ
1.ด้านระบบงานที่สาคัญ
1.ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อระบบกำรรับจำนำ ทีน่ ำมำใช้ภำยในหน่วยงำน
2.หน่วยงำนของท่ำนมีระบบกำรจัดกำรองค์ควำมรู้(KM: Knowledge
Management) เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงำน
2. ด้านระบบประเมินผลการดาเนินงาน
1.ท่ำนเห็นควำมสำคัญในกำรนำระบบประเมินผลงำนรำยบุคคล (KPI)
มำใช้กับพนักงำนทุกตำแหน่ง
2.ตัวชี้วัดประเมินผลรำยบุคคล(KPI) มีควำมชัดเจน และเป็นที่ยอมรับ
ระหว่ำงผู้ประเมินและผู้รับประเมิน
3.ท่ำนรับรู้และเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประเมินผลรำยบุคคล(KPI)
4.ท่ำนมีควำมเชื่อมั่นว่ำ หำกปฏิบัติงำนด้วยควำมสำมำรถอย่ำงเต็มที่
จะสำมำรถเพิ่มโอกำสในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนได้
5.กำรประเมินประสิทธิภำพ ผลงำน ควำมสำมำรถ และควำมดี
ควำมชอบของบุคลำกรในหน่วยงำน อยู่บนพื้นฐำนแห่งควำมยุติธรรม
และสำมำรถเชื่อมั่นในเกณฑ์กำรประเมินได้
6.ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อระบบประเมินควำมสำมำรถ (Competency)
ที่นำมำใช้ภำยในหน่วยงำน
3.ด้านการดาเนินงานเชิงรุกของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1.นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเชิงรุกของหน่วยงำน
มีควำมชัดเจนและเป็นรูปธรรม
2.นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเชิงรุก มีสอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของหน่วยงำน
3.กำรสื่อสำรนโยบำยด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ของหน่วยงำนมีควำม
ชัดเจน และพนักงำนสำมำรถเข้ำใจได้
4.บทบำทงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ในกำรประสำนงำน
ด้ำนทรัพยำกรบุคคล
5.หน่วยงำนของท่ำนสำรวจ ควำมต้องกำรด้ำนอัตรำกำลังอย่ำงต่อเนื่อง

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
ข้อความ
4.ด้านกระบวนการสื่อสารขององค์กร
1.หน่วยงำนของท่ำนมีช่องทำงกำรสื่อสำรที่หลำกหลำย เช่น E-Mail
,Website, หนังสือเวียน ,ศูนย์ปฏิบัติกำรสำนักงำนธนำนุเครำะห์ (OC )
2.ท่ำนมีควำมพึงพอใจ ต่อช่องทำงกำรสื่อสำรผ่ำนระบบ Social Media
เช่น Facebook , Line , conference, Website ฯ
3.ท่ำนมีควำมพึงพอใจด้ำนประสิทธิภำพของกระบวนกำรสื่อสำร
ระหว่ำงส่วนกลำงและสำขำ
4.กระบวนกำรสื่อสำรภำยในหน่วยงำน สำมำรถสนับสนุนให้ท่ำน
สำมำรถรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร ภำยในองค์กรได้อย่ำงต่อเนื่อง
5.ท่ำนเห็นควำมสำคัญของกำรสื่อสำร ระหว่ำงผู้บริหำรกับพนักงำน
6.หน่วยงำนของท่ำนส่งเสริมโปรโมชั่น ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของผู้ใช้บริกำร
5.ด้านสภาพแวดล้อมทางาน สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา
1. ท่ำนพอใจกับสภำพสภำพแวดล้อม โดยรอบหน่วยงำนของท่ำน
2. สิ่งอำนวยควำมสะดวกภำยในหน่วยงำน เช่น ตู้เย็น เครื่องกรองน้ำ
ฯลฯ สะอำด และยังอยู่ในสภำพดี
3. ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ สนับสนุนให้เกิดควำมรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนมำกยิ่งขึ้น
4. อุปกรณ์สำนักงำน/เครื่องมือสำหรับสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
มีเพียงพอ และทันสมัยต่อกำรปฏิบัติงำน
5. ผู้บังคับบัญชำสร้ำงบรรยำกำศที่เป็นกันเองกับพนักงำน และเมื่อ
ประสบปัญหำในกำรทำงำนพนักงำนสำมำรถปรึกษำหำรือได้
6. กำรประสำนงำนระหว่ำงส่วนกลำงและสำขำ สำมำรถสร้ำงกำรรับรู้
และเข้ำใจไปในแนวทำงเดียวกันทั้งสองฝ่ำย
6.ด้านระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
1.ควำมรวดเร็วในกำรให้ข้อมูลอัตรำกำลัง /ข้อมูลพนักงำนเกษียณอำยุ
ของพนักงำน
2. หน่วยงำนของท่ำน ประยุกต์เทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรจัดกำร
ทรัพยำกรบุคคลภำยในองค์กร อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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3.ควำมถูกต้องของข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงำน ข้อมูลอัตรำกำลัง
และข้อมูลพนักงำนเกษียณอำยุ
7.ด้านผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์
1. ท่ำนได้รับเงินเดือน สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
2. ท่ำนได้รับค่ำตอบแทนเหมำะสมกับงำนที่ได้รับมอบหมำย
3. ท่ำนพอใจกับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ของหน่วยงำน เมื่อเปรียบเทียบกับ
รัฐวิสำหกิจอื่นในขนำดหรือระดับเดียวกัน
4.สิทธิประโยชน์ ค่ำรักษำพยำบำลของบิดำ-มำรดำมีควำมเหมำะสม
5.สิทธิประโยชน์ ค่ำเล่ำเรียนบุตร เงินช่วยเหลือบุตร มีควำมเหมำะสม
8.ด้านการจ้างงานและความก้าวหน้าในอาชีพ
1.เกณฑ์กำรสรรหำบุคคลเพื่อเข้ำมำปฏิบัติงำนมีควำมชัดเจน เช่น
ทักษะ กำรศึกษำ ประสบกำรณ์ทำงำน ควำมสำมำรถพิเศษ
2.เกณฑ์กำรคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ำมำปฏิบัติงำนมีมำตรฐำนและเป็นที่
ยอมรับ
3.กำรคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ำมำปฏิบัติงำน มีควำมเป็นธรรมและ
ปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติ
4.เกณฑ์กำรพิจำรณำเลื่อนตำแหน่งเป็นที่ยอมรับและมีควำมโปร่งใส
5.ท่ำนเห็นโอกำสเติบโตและก้ำวหน้ำ ในสำยอำชีพที่ท่ำนปฏิบัติงำน
6.หน่วยงำนเห็นควำมสำคัญและส่งเสริมให้พนักงำนได้รับกำรฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มโอกำสก้ำวหน้ำในอำชีพ
7.แผนกำรสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ที่นำมำใช้ภำยใน
หน่วยงำนมีควำมโปร่งใส และชัดเจน
9.ด้านการพัฒนาบุคลากร
1.ท่ำนสำมำรถนำควำมรู้จำกกำรฝึกอบรมหลักสูตร จำกวิทยำกร
ภำยนอก มำปรับใช้กับกำรปฏิบัติงำนได้จริง
2.ท่ำนเห็นควำมสำคัญของกำรติดตำมประเมินผลกำรฝึกอบรมหลักสูตร
ต่ำงๆ
3.หน่วยงำนของท่ำนมีกำรสำรวจ เพื่อจัดหลักสูตรกำรฝึกอบรมต่ำงๆ
ให้ตรงกับควำมต้องกำรของพนักงำน
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4.ควำมรู้ในกำรจัดหลักสูตรกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ / หน่วยงำน
ภำยนอก มีประโยชน์ในกำรพัฒนำหน่วยงำนของท่ำน
5.หน่วยงำนส่งเสริมให้พนักงำน เข้ำรับกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพ
อย่ำงต่อเนื่อง
6.กำรอบรมหลักสูตรกำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ และประชุมของ
หน่วยงำน ส่งผลต่อควำมก้ำวหน้ำในอำชีพของท่ำน
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความผูกพันของพนักงานต่อสานักงานธนานุเคราะห์
คาชี้แจง กรุณาเขียนเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ตรงกับลักษณะของท่าน
ข้อความ
1.ความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน
1.ท่ำนปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมรู้ควำมสำมำรถ เพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค์และควำมสำเร็จของหน่วยงำน
2.ท่ำนคิดริเริ่มวิธีกำรใหม่ๆ ในกำรปฏิบัติงำน เพื่อใช้ในกำรปรับปรุง
กำรทำงำนให้ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่องตลอดเวลำ
3.ท่ำนเต็มใจที่จะทำงำนต่อให้เสร็จ ถึงแม้ว่ำจะเลยเวลำเลิกงำนไปแล้ว
หรือนำงำนไปทำต่อที่บ้ำน
4. ท่ำนนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรเรียนรู้และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งจำก
ภำยนอกและภำยในหน่วยงำนมำใช้ในกำรพัฒนำงำนและปรับปรุงงำน
ให้ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
2.ความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อหน่วยงาน
1.เมื่อหน่วยงำนของท่ำนมีกำรพัฒนำมำกขึ้น ท่ำนมีควำมภำคภูมิใจ
ตำมไปด้วย
2.ท่ำนมีควำมภำคภูมิใจและยินดีจะบอกกับผู้อื่น ว่ำท่ำนทำงำนที่
สำนักงำนธนำนุเครำะห์แห่งนี้
3. ท่ำนมีพฤติกรรมเป็นแบบอย่ำงที่ดี ที่ช่วยส่งเสริมภำพลักษณ์ของ
หน่วยงำนอย่ำงสม่ำเสมอ

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด

ข้อความ

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด

4.ท่ำนมีควำมซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อองค์กร โดยคำนึงถึงประโยชน์
ของหน่วยงำนเป็นที่ตั้ง
3.การดารงสมาชิกภาพและเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน
1.ท่ำนเข้ำร่วมกิจกรรมทีห่ น่วยงำนจัดขึ้นอย่ำงสม่ำเสมอ
2.เมื่อท่ำนทำงำนในหน่วยงำนแห่งนี้เป็นเวลำนำน ท่ำนยิ่งรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งของหน่วยงำน
3.ท่ำนตั้งใจที่จะปฏิบัติงำนกับหน่วยงำนนี้จนกว่ำจะเกษียณอำยุ
รำชกำร
4.ท่ำนไม่คิดจะไปปฏิบัติงำนที่หน่วยงำนอื่น แม้ว่ำจะได้รับตำแหน่ง
และเงินเดือนที่ดีกว่ำ
**(ผู้บังคับบัญชา ในที่นี้ หมายถึงผู้ที่มีอานาจในการสั่งการพิจารณาความดีความชอบโดยตรง)

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของพนักงานสานักงานธนานุเคราะห์
คาชี้แจง: ท่ำนต้องกำรให้องค์กรดำเนินกำรปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
อย่ำงไร (โปรดระบุเป็นหัวข้อ)
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