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แบบสอบถามเลขท่ี……………………………. 

แบบสอบถาม 

“ความผูกพนัของพนักงานจ าหน่ายผลติภัณฑ์รีบอคต่อบริษัท ไทยท๊อปสปอร์ต จ ากดั” 
 

ค าช้ีแจง แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการคน้ควา้แบบอิสระของนักศึกษาปริญญาโท 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ส าหรับผูบ้ริหารรุ่นใหม่) คณะบริหารธุรกิจ จงัหวดัสมุทรสาคร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาเร่ือง ความผูกพันของพนักงานจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์รีบอคต่อบริษทั ไทยท๊อปสปอร์ต จ ากดั ขอ้มูลท่ีไดถื้อเป็นผลงานทางวิชาการ ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษา และอาจน าผลท่ีได้ไปใช้เป็นแนวทางส าหรับผูบ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวข้อง
ส าหรับใช้ในการวางแผนการรักษา และพฒันาพนกังานท่ีมีคุณภาพให้อยูก่บัองคก์าร ผูศึ้กษาจึงใคร่
ขอความร่วมมือจากท่านในการกรอกแบบสอบถามตามความรู้สึกท่ีแทจ้ริงของท่านท่ีมีต่อค าถามนั้นๆ 
ซ่ึงค าตอบของท่านจะถือเป็นความลบั และน าไปใชป้ระโยชน์เพื่อการศึกษาเท่านั้น  
ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

  กรุณาท าเคร่ืองหมาย   ลงใน          หน้าค าตอบที่ท่านเลือก 

1. เพศ 

(1) ชาย      (2) หญิง 

2. อาย ุ
(1) 18-24 ปี     (2) 25-31 ปี 
(3) 32-38 ปี     (4) 39-45 ปี 

(5) 46-52 ปี     (6) 53-60 ปี 

3. สถานภาพ 

(1) โสด     (2) สมรส 

4. ระดบัการศึกษา (ถา้ก าลงัศึกษา ใหร้ะบุระดบัการศึกษาสูงสุด) 

(1) มธัยมศึกษาตอนตน้หรือต ่ากวา่  (2) มธัยมศึกษาตอนปลาย / 

ปวช. 

(3) อนุปริญญา / ปวส.    (4) ปริญญาตรี  
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5. อายกุารท างาน (เร่ิมตั้งแต่บรรจุเขา้ท างานของท่าน) 
(1) ต ่ากวา่ 1 ปี     (2) 1-5 ปี 
(3) 6-10 ปี     (4) 11-15 ปี 
(5) 15 ปีข้ึนไป 

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
(1) ไม่เกิน 10,000 บาท    (2) 10,001-15,000 บาท 
(3) 15,001-20,000 บาท    (4) 20,001 ข้ึนไป 

ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัความผูกพนัของพนักงานจ าหน่ายผลติภัณฑ์รีบอคต่อบริษัท ไทยท๊อป
สปอร์ต จ ากดั 

 กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องทีต่รงกบัระดับความคิดเห็นของท่านมากทีสุ่ด  

 (เพยีงข้อละ 1 ค าตอบเท่าน้ัน) 

ข้อ รายละเอยีด 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

ด้านองค์การ 
1 บริษทัฯมีการถ่ายทอดนโยบาย 

และกลยทุธ์ใหท้ราบอยา่งชดัเจน           
2 บริษทัฯจดัใหมี้ช่องทางเพื่อ

ส่ือสารกบัพนกังานไดอ้ยา่ง
สะดวก และเหมาะสม           

3 บริษทัฯมีการเปิดโอกาสให้
พนกังานแสดงความคิดเห็น 
และรับฟังความคิดเห็นของ
พนกังาน           

4 นโยบายและกลยทุธ์ของหนา้ร้าน
มีความสอดคลอ้งและ 
เช่ือมโยงมาจากนโยบายและกล
ยทุธ์ของบริษทัฯ           
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ข้อ รายละเอยีด 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
5 บริษทัฯมีการจดัระบบวธีิการ

ท างานอยา่งเป็นมาตรฐาน  
และมีเกณฑโ์ดยรวมอยูใ่น
ระดบัดี           

6 บริษทัฯ มีการก าหนด
กฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีใชเ้ป็น 
กรอบการท างานอยา่งชดัเจน
และเป็นธรรมแก่พนกังาน           

7 บริษทัฯมีการส่งเสริมให้
พนกังานไดเ้รียนรู้ และสร้าง 
สรรคส่ิ์งใหม่ๆใหเ้กิดข้ึนใน
องคก์าร           

8 องคก์ารมีระบบมาตรฐานการ
ท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัดี           

ด้านงาน 
9 บริษทัฯมีการใหพ้นกังานมีส่วน

ร่วมในการตดัสินใจใน 
งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง           

10 บริษทัฯมีการจดัเตรียมอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือท่ีสนบัสนุนการ 
ท างานของพนกังานอยา่ง
เพียงพอ           

11 บริษทัฯมีการมอบหมายงานท่ี
เหมาะสมกบัความรู้ความ 
สามารถของพนกังาน           

12 พนกังานมีรูปแบบการท างานใน
หนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของ
องคก์าร           
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ข้อ รายละเอยีด 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

 ด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

13 บริษทัฯมีการจดัการวางแผน
งานดา้นการพฒันาทรัพยากร 
มนุษไ์ดอ้ยา่งครบถว้น และ
ครอบคลุม      

14 บริษทัฯมีการก าหนดกรอบ
และแนวทางในการวดัความ 
สามารถทั้งดา้นองคก์าร และ
พนกังาน      

15 บริษทัฯมีการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของพนกังานแต่ 
ละคนเพื่อใชพ้ิจารณา ก าหนด
หลกัสูตรการฝึกอบรม /  
การพฒันา และการจ่าย
ค่าตอบแทน      

16 บริษทัฯสามารถท าให้
พนกังานรู้สึกวา่มีความมัน่คง
ในการท างาน      

17 บริษทัฯมีการจดัท าแผนการ
ฝึกอบรมใหก้บัพนกังานตาม 
ความเหมาะสมของหนา้ท่ี
ความรับผดิชอบ      

18 บริษทัฯมีระบบการจ่าย
ค่าตอบแทนท่ีมีความเป็น
ธรรมและเหมาะสมกบัก าลงั
ความสามารถของพนกังานท่ี
ท าลงไปในงาน      
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ข้อ รายละเอยีด 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

 ด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 

19 บริษทัฯมีระบบการจ่าย
ค่าตอบแทนท่ีสามารถแข่งขนั
กบัองคก์ารอ่ืนในธุรกิจ
เดียวกนัได ้      

20 บริษทัฯมีการดูแลเร่ือง
สุขภาพอนามยัของพนกังาน
อยา่ง 
เพียงพอ      

21 บริษทัฯมีการส่งเสริมและ
จดัท ากิจกรรมการสร้าง
สัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่ง
พนกังาน      

22 บริษทัฯมีการจดัการระบบ
การใหค้  าปรึกษาดา้นการ
ท างานและการพฒันาความรู้
แก่พนกังาน      

23 ผูบ้งัคบับญัชามีการแจง้ผล
การประเมินใหพ้นกังาน
ไดรั้บ 
ทราบถึงผลการท างานอยา่ง
สม ่าเสมอ      
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ข้อ รายละเอยีด 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
 ด้านภาวะผู้น า 

24 ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามส าคญั
กบัเร่ืองการพฒันาทรัพยากร 
มนุษยแ์ก่พนกังานทุกคน      

25 ผูบ้งัคบับญัชามีการส่ือสารถึง
ความคาดหวงัในการท างาน 
ของพนกังานใหไ้ดรั้บทราบ      

26 ผูบ้งัคบับญัชามีการให้
ค  าแนะน าและแนวทางดา้น
ความกา้วหนา้และการ
พฒันาการท างานให้แก่
พนกังาน      

27 ผูบ้งัคบับญัชามีการรับฟัง
ความคิดเห็นของพนกังานทุก
คนอยา่งมีเหตุผลและเป็น
ธรรม      

28 ผูบ้งัคบับญัชามีวสิัยทศัน์ท่ี
กวา้งไกลและน ามาถ่ายทอด
ใหพ้นกังานไดรั้บทราบ      

ด้านความผูกพนัของพนักงานต่อ บริษัทฯ ในภาพรวม 
29 ท่านมีความเช่ือมัน่อยา่งแรง

กลา้และยอมรับต่อเป้าหมาย 
และค่านิยมของบริษทัฯ      

30 ท่านมีความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเท
ความพยายามอยา่งเตม็ท่ีเพื่อ 
ประโยชน์ของบริษทัฯ เป็น
หลกั      

32 ท่านมีความปรารถนาอยา่ง
แรงกลา้ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความ
เป็นสมาชิกภาพของบริษทัฯ      
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ส่วนที ่3 ข้อมูลเกีย่วกบัข้อเสนอแนะเพือ่การปรับปรุง/พฒันาองค์การของบริษัท 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 ขอขอบพระคุณทุกท่านทีเ่สียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

 

ช่ือ-นามสกุล   นางสาวณฐัพชัร์  เติมวิริยะกุล 
 
วนั เดือน ปี เกดิ   28 พฤศจิกายน  2526 
 
ประวตัิการศึกษา   ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายสาขาศิลป์ค านวณ 
                    โรงเรียนสตรีวดัอปัสรสวรรค ์ปีการศึกษา 2543  

  ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์ 
สาขาองักฤษธุรกิจมหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 
ปีการศึกษา 2551 
 

ประวตัิการท างาน  พ.ศ. 2546 – ปัจจุบนั  เจา้ของธุรกิจร้านวนิยัการสุรา 
 

 
 

 

 


