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ชุดที่ ............
แบบสอบถามสาหรับการค้ นคว้ าอิสระ
เรื่องคุณภาพชีวติ การทางานของพนักงานบริษัท สหภัณฑ์ เคหะกิจ จากัด
คาชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้ จัดทาเพื่อใช้เป็ นส่ วนหนึ่ งในการศึ กษาค้นคว้าอิ สระของนักศึ กษาปริ ญญาโท
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จ คณะบริ หารธุรกิ จ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาคุณภาพชี วิตการ
ทางานของพนักงานบริ ษทั สหภัณฑ์เคหะกิจ จากัด ข้อมูลที่ได้รับถือเป็ นผลงานวิชาการซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อ
การศึ กษา และใช้เป็ นแนวทางในการส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วิตการทางานของพนักงานบริ ษทั สหภัณฑ์
เคหะกิจ จากัดต่อไป
ผูศ้ ึกษาใคร่ ขอความร่ วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถาม โดยไม่ตอ้ งระบุชื่อผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้อมูลความคิดเห็ นของท่านจะถื อเป็ นความลับ และจะไม่มีผลกระทบต่อท่านผูต้ อบแบบสอบถามแต่อย่างใด
ทั้งสิ้น และขอขอบพระคุณท่านในการเสี ยสละเวลาตอบคาถามจนครบทุกข้อมา ณ ที่น้ ี
นางสาวชนัญชิตา กาญจนรักษ์
__________________________________________________________________________________
คาแนะนา
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
จานวน 8 ข้อ
ส่ วนที่ 2 แบบวัดคุณภาพชีวติ การทางาน
จานวน 53 ข้อ
ส่ วนที่ 3 แบบวัดคุณภาพชีวติ การทางานในภาพรวม
จานวน 1 ข้อ
ส่ วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวติ การทางาน
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ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย ✓ลงในช่อง [ ] หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็ นจริ งหรื อตรงกับความ
คิดเห็นของท่านมากที่สุด
1. เพศ
[ ] 1. ชาย
2. อายุของท่าน

[ ] 2. หญิง

[ ] 1. ต่ากว่า 20 ปี
[ ] 3. 31-40 ปี
[ ] 5. 51-60 ปี
3. สถานภาพสมรสปั จจุบนั ของท่าน
[ ] 1. โสด
[ ] 3.หย่าร้าง
4. ระดับการศึกษาสูงสุดของท่าน
[ ] 1. มัธยมศึกษาตอนต้น หรื อต่ากว่า
[ ] 3. อนุปริ ญญา /ปวส. หรื อเทียบเท่า
[ ] 5. สูงกว่าปริ ญญาตรี
5. ตาแหน่ง
[ ] 1. ระดับบริ หาร
[ ] 3. ระดับปฏิบตั ิการ
6. ฝ่ ายงาน
[ ] 1. ฝ่ ายขาย
[ ] 3. ฝ่ ายคลังสิ นค้า
7. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของท่าน (รวมทั้งหมด,ก่อนหักค่าใช้จ่าย)
[ ] 1. ต่ากว่า 10,000 บาท
[ ] 3. 20,001 - 30,000 บาท
8. ระยะเวลาที่ท่านทางานในบริ ษทั นี้
[ ] 1. ต่ากว่า 5 ปี
[ ] 3. 11 - 15 ปี
[ ] 5. 20 ปี ขึ้นไป

[ ] 2. 20-30 ปี
[ ] 4. 41-50 ปี

[ ] 2.สมรส
[ ] 4. อื่นๆ โปรดระบุ....................
[ ] 2. มัธยมศึกษาตอนปลาย /ปวช.
[ ] 4. ปริ ญญาตรี

[ ] 2. ระดับจัดการ

[ ] 2. ฝ่ ายสานักงาน

[ ] 2. 10,001 – 20,000 บาท
[ ] 4. 40,000 บาทขึ้นไป
[ ] 2. 5 - 10 ปี
[ ] 4. 16 - 20 ปี
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ส่ วนที่ 2 แบบวัดคุณภาพชีวติ การทางานของพนักงานบริ ษทั สหภัณฑ์เคหะกิจ จากัด
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย ✓ลงในช่อง [ ] หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็ นจริ งหรื อตรงกับความ
คิดเห็นของท่านมากที่สุด
ระดับความคิดเห็น
ข้ อ

คาถาม

คุณภาพชีวติ ด้ านร่ างกาย
1

ทุกวันนี้ท่านคิดว่าตัวท่านมีสุขภาพร่ างกายที่แข็งแรงเพียงใด

2

ในปี ที่ผา่ นมาท่านได้เจ็บป่ วยรุ นแรงจนต้องนอนโรงพยาบาลมาก
เพียงใด

3

ท่านทางานด้วยความกระฉับกระเฉง กระปรี้ กระเปร่ าเพียงใด

4

ท่านรับประทานอาหารในแต่ละวันได้เพียงพอเพียงใด

5

ท่านได้ออกกาลังกายสม่าเสมอเพียงใด

6

ท่านได้พกั ผ่อนนอนหลับในแต่ละวันอย่างเพียงพอเพียงใด

คุณภาพชีวติ ด้ านจิตใจ
7

ท่านสามารถจัดการกับความเครี ยดจากการทางานได้เพียงใด

8

ท่านสามารถปรึ กษาหัวหน้างานเมื่อมีปัญหาในการทางานได้เพียงใด

9

ท่านพึงพอใจในความเป็ นตัวท่านเพียงใด

10 ท่านพึงพอใจในความเป็ นอยูท่ ุกวันนี้เพียงใด
11 ท่านภูมิใจในผลสาเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายเพียงใด
12 ตลอดเวลาในการทางานท่านมีสมาธิเพียงใด
13 ท่านสามารถเป็ นที่พ่ งึ ของคนในครอบครัวเพียงใด
14 ท่านมีความสุขในการทางานบริ ษทั นี้เพียงใด
15 ท่านมีส่ิ งยึดเหนี่ยวจิตใจในยามทุกข์เพียงใด

มาก มาก
ทีส่ ุ ด

ปาน น้ อย น้ อย
กลาง
ทีส่ ุ ด
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ระดับความคิดเห็น
ข้ อ

คาถาม

คุณภาพชีวติ ด้ านสัมพันธภาพทางสังคม
16 ท่านไว้วางใจในเพื่อนร่ วมงานเพียงใด
17 ท่านสามารถพึ่งพาเพื่อนร่ วมงานในเรื่ องการทางานได้เพียงใด
18 คนในบริ ษทั ฯของท่านร่ วมมือร่ วมใจกันทางานเพียงใด
19 ท่านทางานตามหน้าที่ได้ ด้วยตัวท่านเองเพียงใด
20 ท่านสามารถพูดคุยกับผูบ้ งั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงานได้เพียงใด
21 ท่านและเพื่อนร่ วมงานเป็ นเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันเพียงใด
22 ท่านมีส่วนร่ วมให้ขอ้ คิดเห็นในการทางานได้เพียงใด
23 ท่านได้รับข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อท่านจากเพื่อนร่ วมงานและ
ผูบ้ ริ หารเพียงใด
24 ท่านเข้าร่ วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของที่ทางานเพียงใด
คุณภาพชีวติ ด้ านสิ่งแวดล้ อม
25 ท่านมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินในระหว่างการเดินทางมา
ที่ทางานเพียงใด
26 ท่านคิดว่าที่ทางานของท่านมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเพียงใด
27 ท่านพึงพอใจในวันหยุดที่ท่านได้รับเพียงใด
28 ท่านยอมรับในกฎระเบียบของสถานประกอบการเพียงใด
29 ท่านสามารถเดินทางไปยังที่ทางานได้สะดวกเพียงใด
30 ท่านมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินในขณะทางานเพียงใด
31 ท่านพึงพอใจในสิ่ งอานวยความสะดวกที่สถานประกอบการจัดให้
เช่น ห้องพักผ่อน ห้องรับประทานอาหาร ห้องน้ าและห้องส้วม
เพียงใด
32 บริ ษทั ฯได้ให้ขอ้ มูล และความรู ้ ในเรื่ องความปลอดภัยในการทางาน
แก่ท่านอย่างเพียงพอเพียงใด
33 ที่ทางานท่านมีอุปกรณ์ช่วยในการทางานอย่างเพียงพอเพียงใด

มาก มาก
ทีส่ ุ ด

ปาน น้ อย น้ อย
กลาง
ทีส่ ุ ด
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ระดับความคิดเห็น
ข้ อ

คาถาม

คุณภาพชีวติ ด้ านจิตวิญญาณ
34 การทางานที่นี่มีความหมาย และมีความสาคัญต่อท่านเพียงใด
35 ท่านได้รับการยอมรับ หรื อคาชมเชยจากผูบ้ งั คับบัญชา และเพื่อน
ร่ วมงานเพียงใด
36 งานที่ท่านทาทุกวันนี้ ตอบสนองเป้ าหมายในชีวติ ของท่านเพียงใด
37 ท่านรู ้สึกว่างานของท่านมีคุณค่าแก่สงั คมเพียงใด
38 ท่านภูมิใจที่ได้ทางานที่นี่เพียงใด
39 ท่านคิดที่จะลาออก ไปหางานใหม่ทาเพียงใด
40 ท่านมีความมัน่ ใจในความมัน่ คงของสถานประกอบการ และทีม
ผูบ้ ริ หารเพียงใด
41 ท่านได้ใช้ความรู ้ความสามารถในงานได้อย่างเต็มที่เพียงใด
42 ท่านได้มีส่วนเผยแพร่ ชื่อเสี ยงของสถานประกอบการเพียงใด
43 ท่านมีโอกาสได้พฒั นาความสามารถในงานอย่างต่อเนื่องเพียงใด
44 ท่านสามารถทากิจกรรมทางศาสนาได้ตามความต้องการเพียงใด
คุณภาพชีวติ ด้ านความมัน่ คงในชีวติ
45

ท่านได้รับรายได้ที่เหมาะสมกับความรู ้ความสามารถของท่าน
เพียงใด

46 ท่านสามารถจัดการกับรายจ่าย หรื อหนี้สินได้อย่างเหมาะสมเพียงใด
47 ท่านได้สร้างหนี้เพื่อความมัน่ คงของครอบครัวในระยะยาวอย่าง
เหมาะสมเพียงใด
48 ท่านสร้างหนี้เกินกาลังที่จะผ่อนใช้ได้เพียงใด
49 ท่านพึงพอใจในสวัสดิการต่าง ๆ ที่สถานประกอบการจัดให้เพียงใด
50 ท่านได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี อย่างเพียงพอเพียงใด
51 ท่านสามารถเก็บออมเงินไว้ใช้ในยามจาเป็ นได้เพียงพอเพียงใด
52 ท่านเคยได้รับการเลื่อนขั้น เงินเดือน หรื อเลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้นเพียงใด
53 งานที่ท่านทาอยูใ่ นขณะนี้ เหมาะสมกับความรู ้ความสามารถของ
ท่านเพียงใด

มาก มาก
ทีส่ ุ ด

ปาน น้ อย น้ อย
กลาง
ทีส่ ุ ด
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ส่ วนที่ 3 แบบวัดคุณภาพชีวติ การทางานในภาพรวมของพนักงานบริ ษทั สหภัณฑ์เคหะกิจ จากัด
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย ✓ลงในช่อง [ ] หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็ นจริ งหรื อตรงกับความ
คิดเห็นของท่านมากที่สุด
ระดับความคิดเห็น
ข้ อ

คาถาม

มาก มาก
ทีส่ ุ ด

ปาน น้ อย น้ อย
กลาง
ทีส่ ุ ด

คุณภาพชีวติ การทางานภาพรวม
54

ท่านมีคุณภาพชีวติ ที่ดีในการทางานกับบริ ษทั สหภัณฑ์เคหะกิจ
จากัด เพียงใด

ส่ วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะทีเ่ กีย่ วข้ องกับคุณภาพชีวติ การทางานของท่ าน
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณอย่างยิง่ ที่กรุ ณาตอบแบบสอบถามจนครบทุกข้อ
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ภาคผนวก ข
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หนังสื อยินยอมการให้ขอ้ มูลเพื่อการศึกษา
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ – สกุล

นางสาวชนัญชิตา กาญจนรักษ์

วัน เดือน ปี เกิด

8 เมษายน 2526

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2543 มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรี ยนบุญวาทย์วทิ ยาลัย
พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2547 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทางาน

พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2551 ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
บริ ษทั สหภัณฑ์เคหะกิจ จากัด
พ.ศ. 2552 – ปัจจุบนั กรรมการบริ หาร
บริ ษทั โฮมมอลล์ จากัด

