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แบบสอบถาม
บรรยากาศองคกรและประสิทธิภาพในการทํางาน
ของบุคลากรกองการเจาหนาที่
******************************
คําชี้แจง โปรดใสเครือ่ งหมาย √ ลงในชอง  ที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
 ชาย

 หญิง

2. อายุ
 25 ป หรือ นอยกวา
 31 - 40 ป
 51 ป หรือ มากกวา
3. ระดับการศึกษา

 26 - 30 ป
 41 - 50 ป

 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือต่ํากวา
 อนุปริญญาหรือเทียบเทา
 ปริญญาตรี
 สูงกวาปริญญาตรี
4. ประเภทตําแหนง
 ขาราชการ
 ลูกจางประจํา
 ลูกจางปฏิบัติงานชั่วคราว
5. ประสบการณในการทํางาน
 5 ปหรือนอยกวา
 11 - 15 ป

 พนักงานมหาวิทยาลัย
 ลูกจางงบรายได
 อืน่ ๆ (ระบุ).............................
 6 - 10 ป
 มากกวา 15 ป

สวนที่ 2 บรรยากาศองคกรและประสิทธิภาพในการทํางาน
ระดับความคิดเห็น
5
4
3
2
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย

ขอความ

1
นอยที่สุด

บรรยากาศองคกร
1. หนวยงานมีการกําหนดนโยบายและเปาหมายการทํางาน
ทีช่ ัดเจน
2. มีการกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบและขั้นตอน
การทํางานที่ชัดเจน
3. มีการกํากับและดูแลการปฏิบตั ิงานใหเปนไปตาม
มาตรฐานทีก่ ําหนดไว
4. มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
5. หนวยงานใหการสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาความรู
ความสามารถอยางสม่ําเสมอ
6. มีบรรยากาศและความสัมพันธภายในหนวยงานที่ดี
7. มีความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใ ตบังคับ
บัญชาที่ดี
8. มีความภาคภูมิใจที่ไดทํางานในหนวยงานนี้
ประสิทธิภาพในการทํางาน
9. มีความรูและทักษะในการทํางานที่รับผิดชอบเปนอยางดี
10. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่กําหนดไว
11. มีการปรับปรุงรูปแบบการทํางานอยางสม่ําเสมอ
12. มีการสรุปผลการทํางานและหาทางแกไขการทํางานให
ดีขึ้นอยูเสมอ
ขอเสนอแนะ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณอยางสูงในความรวมมือของทาน
คณะผูวิจัย

วิจัยสถาบัน
บรรยากาศองคกรและประสิทธิภาพในการทํางาน
ของบุคลากรกองการเจาหนาที่

ที่ปรึกษา

รศ. ปยะวัฒน จิราธรรมวัฒน
นายธนศักดิ์ วรรณสุข

คณะผูวิจัย

นางสาววนิดา จีระจิตสัมพันธ
นางวราภรณ เลงวิรยิ ะกุล
นางศริญญา วีรอนันตมิตร
นายพิเชษฐ สุเมธีวรศักดิ์
นางรัชนี ไทพิชิต
นางสาวอรณิชชา โพธิ์พันธุ
นางนภาลัย พังพิศ

รองอธิการบดีฝายบริหาร
ผูอ ํานวยการกองการเจาหนาที่

