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ภาคผนวก ก แบบสอบถาม 
ปัจจัยทีมี่ผลต่อความผูกพนัของพนักงานบริษัทกฤษณะมงคลจํากดั 

 
แบบสอบถามน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัของพนกังานบริษทั  

พนักงานบริษทักฤษณะมงคล  จาํกดั  โดยข อมูลท่ีได รับจะใช้เป็นแนวทางในการพฒันาองคก์ร
ต่อไป  ดงันั้นผูศึ้กษาจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบคาํถามให้ตรงกบัความคิดเห็นของ
ท่านมากท่ีสุด ข อมูลท่ีไดรั้บจากแบบสอบถามในการศึกษาคร้ังน้ีจะนาํเสนอโดยภาพรวมและไม มี
ผลกระทบต อผ ูตอบแบบสอบถามไม ว ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน   ผ ูศึกษาขอขอบพระคุณในความร วมมือ
ของท านมา ณ โอกาสน้ี 
 

ส่วนที ่1   ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คาํช้ีแจง   โปรดทาํเคร่ืองหมาย     ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัคาํตอบของท่านมากท่ีสุด 
1.   เพศ   

  1. ชาย    2. หญิง 

2.   อาย ุ   
  1. ไม่เกิน 20 ปี    2. 21-30 ปี    3. 31-40 ปี  
  4. มากกวา่ 40 ปี  

3.   สถานภาพ  
    1. โสด    2. สมรส    3. หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่

4.   ระดบัการศึกษา  
  1. ไม่เกินม.3    2. ม.6 / ปวช.    3. ปวส. หรือเทียบเท่า 
  4. ปริญญาตรี    5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................................  

5.   รายไดต่้อเดือน   
 1. ไม่เกิน 8,000 บาท  2. 8,001-10,000 บาท  3. 10,001-12,000 บาท 
  4. มากกวา่ 12,000 บาท  

6.   ระยะเวลาการปฏิบติังาน 
  1. นอ้ยกวา่ 5 ปี     2.  5-10 ปี    3.  มากกวา่ 10 ปี 

7.   ระดบัตาํแหน่ง    
  1. ปฏิบติัการ     2.  หวัหนา้งาน 
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ส่วนที่ 2    ข้อมูลเกีย่วกบัลกัษณะงานที่ปฏิบัติของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คาํช้ีแจง    โปรดทาํเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีท่านใหค้วามสาํคญั 

ลกัษณะงานที่ปฏิบัต ิ
ระดบัความสําคญั 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ด้านความมีอสิระในการทาํงาน  
1) องคก์รใหโ้อกาสในการกาํหนดเป้าหมายและวธีิการทาํงาน        

2) การไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถของตนในการแกไ้ขปัญหา      

3) การควบคุมดูแลการทาํงานโดยไม่ทาํใหรู้้สึกอึดอดั      

4) กฎระเบียบส่วนใหญ่ของหน่วยงานใหอิ้สระในการทาํงาน      

5) องคก์รเปิดโอกาสใหน้าํเสนอส่ิงใหม่ๆ ในการปฏิบติังานเสมอ      
ด้านความหลากหลายของงาน 
6) งานท่ีทาํอยูต่อ้งใชท้กัษะความรู้ความสามารถหลายดา้นประกอบกนั      

7) งานท่ีทาํเป็นงานท่ีน่าสนใจ ไม่เป็นงานท่ีซํ้ าซากจาํเจ         

8) การมีโอกาสใชว้ธีิการต่างๆ ในรูปแบบใหม่ท่ีแตกต่างจากเดิมในการ
ทาํงาน   

     

9) งานท่ีทาํตอ้งใชค้วามคิดริเร่ิมในการปฏิบติัหนา้ท่ี        

10) งานท่ีทาํเป็นงานท่ีทา้ทายความสามารถตลอดเวลา        

ด้านความมีเอกลกัษณ์ของงาน 
11) งานท่ีทาํมีการระบุวธีิการทาํงาน และขั้นตอนในการทาํงานอยา่ง

ชดัเจน  
     

12) การท่ีสามารถทาํงานในความรับผดิชอบโดยไม่ตอ้งของคาํแนะนาํ
จากผูอ่ื้น  

     

13) การรับรู้หนา้ท่ีความรับผดิชอบของแต่ละตาํแหน่งงานในองคก์ร      

14) เม่ือเกิดปัญหาในการทาํงานสามารถดาํเนินการแกไ้ขปัญหานั้นได้
ดว้ยตนเอง  

     

15) การท่ีสามารถมองเห็นผลสาํเร็จจากการทาํงานไดอ้ยา่งชดัเจน       

ด้านผลป้อนกลบัของงาน 
16) การรับรู้ผลการปฏิบติังานของตนเอง       

17) ผลงานท่ีเกิดข้ึนไดรั้บความสนใจจากผูร่้วมงาน       

18) ผูบ้งัคบับญัชาเห็นคุณค่าในความพยายามทุ่มเทในการทาํงานของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

     

19) ผลงานท่ีผา่นมาสามารถเป็นกาํลงัใจท่ีจะพฒันางานใหดี้ข้ึน       

20) การประเมินผลงานท่ีผา่นมาค่อนขา้งตรงกบัความเป็นจริง       
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ลกัษณะงานที่ปฏิบัต ิ
ระดบัความสําคญั 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ด้านงานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผู้อืน่ 

 21) การทาํงานภายในองคก์รจะทาํงานร่วมกนัเป็นทีมมากกวา่ต่างคนต่างทาํ       

 22) การมีโอกาสในการร่วมแสดงความคิดเห็นระหว่างเพื่อนร่วมงาน
เก่ียวกบักิจกรรมต่างๆ ขององคก์ร  

     

 23) งานท่ีทาํมีความจาํเป็นตอ้งติดต่อประสานงานกบัฝ่ายอ่ืนๆ ในองคก์ร       

 24) งานท่ีทาํมีโอกาสไดท้าํความสนิทสนมกบับุคคลอ่ืนทั้งท่ีเป็นผูร่้วมงาน
หรือผูม้าติดต่องาน  

     

 25) ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานเป็นไปอยา่งราบร่ืน       

 
ส่วนที่ 3    ข้อมูลเกีย่วกบัประสบการณ์ในงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คาํช้ีแจง    โปรดทาํเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีท่านใหค้วามสาํคญั 

ประสบการณ์ในงาน 
ระดบัความสําคญั 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ด้านความรู้สึกว่าตนมีความสําคญัต่อองค์กร  

1) องคก์รทาํใหรู้้สึกวา่พนกังานเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีค่า        

2) ความสาํเร็จขององคก์รท่ีเกิดข้ึน มาจากการท่ีพนกังานมีส่วนร่วมในการ
สร้างสรรค ์

     

3) การเปล่ียนแผนกท่ีทาํอยูไ่ปยงัแผนกอ่ืน จะเกิดผลกระทบต่อแผนกเดิม
อยา่งมาก 

     

4) การไดรั้บมอบหมายใหท้าํงานท่ีมีความสาํคญัและน่าสนใจ      

5) ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามสาํคญัต่อพนกังานทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั      

ด้านความรู้สึกว่าองค์กรพึง่พาได้ 

6) ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีไดรั้บจากองคก์รคุม้ค่ากบัความอุตสาหะท่ีไดอุ้ทิศ
ใหก้บัหน่วยงาน 

     

7) การใชป้ระโยชน์จากระบบสวสัดิการขององคก์รตรงกบัความตอ้งการ         

8) การไดรั้บปัจจยัสนบัสนุนอยา่งเพียงพอในการปฏิบติัหนา้ท่ีหรืองานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย   

     

9) องคก์รสามารถคล่ีคลายปัญหาความเดือนร้อนใหแ้ก่พนกังานได ้แมว้า่เป็น
เร่ืองส่วนตวั   

     

10) องคก์รใหค้วามสนใจดูแลพนกังานในระหวา่งการทาํงานเสมอ      
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ประสบการณ์ในงาน 
ระดบัความสําคญั 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ด้านความคาดหวงัที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์กร 

11) งานท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้าํตอ้งตรงกบัความรู้ความสามารถ       

12) องคก์รสนบัสนุนใหพ้นกังานไดมี้โอกาสพฒันาความรู้ความสามารถ 
เช่น การฝึกอบรม การดูงาน 

     

13) การทาํงานกบัองคก์รในปัจจุบนัมีโอกาสกา้วหนา้ในอาชีพ      

14) องคก์รหรือผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามสนใจ เม่ือพนกังานปฏิบติังานไดดี้       

15) การพจิารณาผลงาน การข้ึนเงินเดือน การเล่ือนตาํแหน่งเหมาะสมกบั
ผลการปฏิบติังาน  

     

ด้านทัศนคติต่อเพือ่นร่วมงานและองค์กร 

16) นโยบายการบริหารงานบุคคลขององคก์รท่ีใชอ้ยูเ่ป็นไปอยา่งมีระบบ
และหลกัเกณฑ ์ 

     

17) การไดรั้บความร่วมมือจากผูร่้วมงาน เม่ือตอ้งการความช่วยเหลือ       

18) พนกังานทุกคนยอมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั องคก์รจึงไม่มี
ความขดัแยง้ 

     

19) องคก์รเป็นท่ีดึงดูดใจสาํหรับบุคคลภายนอกในการเขา้มาร่วมงาน       

20) การท่ีพนกังานมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัเพือ่นร่วมงานทั้งในเร่ืองงานและ
เร่ืองส่วนตวั  

     

 

ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ข 

 
 
 



 152

 
ประวตัผู้ิเขยีน 

 
 

ช่ือ-สกลุ   นางสาวภทัรภา ธญัทวีภิรมย ์
 

วนั เดือน ปี เกดิ  23  กรกฎาคม  2511 
 

ประวตัิการศึกษา  
สาํเร็จการศึกษาศิลปะศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม    
ปีการศึกษา 2530 

 
ประวตัิการทาํงาน พ.ศ.2535 - 2539 ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 

   บริษทัเมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั 
 พ.ศ.2539 - 2542 ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 
   บริษทัมหาชยัคราฟทเ์ปเปอร์ จาํกดั 
 พ.ศ.2542 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 
   บริษทักฤษณะมงคล จาํกดั 

 
 


