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 แบบสอบถาม 

เลขทีแ่บบสอบถาม................ 

เร่ือง ปัจจยัทีม่ผีลต่อความผูกพนัของพนักงาน บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จ ากดั 

 

แบบสอบถามฉบับน้ีจัดท าข้ึนเพ่ือประกอบการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาเร่ือง  ปัจจยัท่ี
มีผลต่อความผกูพนัของพนกังาน บริษทั โกลโบ ฟู้ ดส์ จ ากดั  

ผูศึ้กษาใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการกรอกแบบสอบถามตามความรู้สึกท่ีแทจ้ริงของ
ท่านมากท่ีสุด  ขอ้มูลท่ีไดรั้บถือเป็นผลงานทางวิชาการ และค าตอบของท่านจะถือเป็นความลบั และน าไปใช้
ประโยชน์เพ่ือการศึกษาเท่านั้น ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามน้ี 

ค าช้ีแจง แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนที ่2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัของพนกังาน บริษทั โกลโบ ฟู้ ดส์ จ ากดั 

ส่วนที ่3 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

 

 

ส่วนที ่1   ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

 กรุณาท าเคร่ืองหมาย √ลงใน � ช่องส่ีเหลีย่มทีต่รงกบัข้อเทจ็จริงของท่าน 

1. เพศ  � 1) ชาย    � 2) หญิง 

2. อาย ุ � 1) ไม่เกิน 20 ปี    � 2) 21-30 ปี     

 � 3) 31-40 ปี   � 4) 41 ปีข้ึนไป     

 

3. สถานภาพสมรส  � 1) โสด    � 2) สมรส    � 3) หยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู่

       

4. รายไดต้่อเดือน 

� 1) ต ่ากวา่ 10,000 บาท   � 2) 10,001 – 15,000 บาท 

� 3) 15,001 – 20,000 บาท   � 4) 20,001 – 25,000 บาท 

� 5) 25,001 – 30,000 บาท   � 6) 30,001 บาทข้ึนไป 
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5.ระดบัการศึกษาสูงสุด หรือ ก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบันั้น ๆ 

� 1) ม.3    � 2) ม.6 / ปวช.    

� 3) อนุปริญญา / ปวส.   � 4) ปริญญาตรี 

� 5) สูงกวา่ปริญญาตรี      

6. ต าแหน่งลกัษณะงานในบริษทั 

� 1) พนกังานประจ าโรงงาน  � 2) พนกังานฝ่ายส านกังาน 

7. ระยะเวลาท างานในปัจจุบนัของท่าน (เร่ิมนบัตั้งแตบ่รรจุเขา้ท างาน) 

 � 1) ไม่เกิน 5 ปี    � 2) ตั้งแต่ 5-10  ปี    

� 3) ตั้งแต่ 11-15 ปี   � 4) ตั้งแต่ 16 ปีข้ึนไป    

 

ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อความผูกพนัต่อบริษัท 

 กรุณาท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องทีต่รงกบัระดบัความคดิเห็นของท่านมากทีสุ่ด (เลอืกตอบเพยีง 1 ค าตอบ) 

ข้อ รายละเอยีด 

ความคดิเห็น 

เห็นด้วย

มาก

ทีสุ่ด 

เห็นด้วย

มาก 

เห็นด้วย

เฉย ๆ 

เห็นด้วย

น้อย 

เห็นด้วย

น้อยทีสุ่ด 

1.  ด้านองค์การ 

1.1 บริษทัฯมีการถ่ายทอดนโยบาย และกล
ยทุธ์ใหก้บัทุกฝ่ายอยา่งชดัเจน 

     

1.2 บริษทัฯจดัใหมี้ช่องทางเพ่ือใชส่ื้อสาร

กบัพนกังานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     

1.3 บริษทัฯมีการเปิดโอกาสใหพ้นกังาน 

แสดงความคิดเห็นและรับฟังความ 

คิดเห็นของพนกังาน 

     

1.4 นโยบายและกลยทุธ์ของแต่ละแผนกมี 

ความสอดคลอ้งและเช่ือมโยงมาจาก 

นโยบายและกลยทุธ์ของบริษทัฯ 

     

1.5 บริษทัฯมีการจดัระบบวธีิการท างาน 

อยา่งเป็นมาตรฐาน และมีเกณฑโ์ดย 

รวมอยูใ่นระดบัดี 
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ข้อ รายละเอยีด 
ความคดิเห็น 

เห็นด้วย
มากทีสุ่ด 

เห็นด้วย
มาก 

เฉย ๆ เห็นด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
น้อยทีสุ่ด 

1.6 บริษทัฯมีการสร้างสภาพแวดลอ้มในท่ี
ท างานอยา่งเหมาะสมและปลอดภยั 

ใหก้บัพนกังาน 

     

1.7 บริษทัฯมีการส่งเสริมใหพ้นกังานได ้

เรียนรู้ และสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ ให ้

เกิดข้ึนในองคก์าร 

     

2.  ด้านงาน 
2.1 บริษทัฯมีการใหพ้นกังานมีส่วนร่วมใน

การตดัสินใจในงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

     

2.2 บริษทัฯมีการจดัเตรียมอุปกรณ์
เคร่ืองมือท่ีสนบัสนุนการท างานของ
พนกังานอยา่งเพียงพอ 

     

2.3 บริษทัฯมีการมอบหมายงานท่ี
เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของ
พนกังาน 

     

2.4 พนกังานมีรูปแบบการท างานในหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบท่ีสอดคลอ้งกบั
นโยบายขององคก์าร 

     

3.  ด้านการพฒันาทรัพยากรมนนุษย์ 
3.1 บริษทัฯมีการจดัการวางแผนงานดา้น

การพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์วอ้ยา่ง
เหมาะสม 

     

3.2 บริษทัฯมีการก าหนดกรอบและ
แนวทางในการวดัความสามารถทั้งดา้น
องคก์ารและพนกังาน 

     

3.3 บริษทัฯมีการเช่ือมโยงผลการประเมิน
การปฏิบติังานของพนกังานไปสู่การ
ฝึกอบรม  การพฒันาและการจ่าย
ค่าตอบแทน 

     

3.4 บริษทัฯสามารถท าใหพ้นกังานรู้สึกวา่
มีความมัน่คงในการท างาน 
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ข้อ รายละเอยีด 

ความคดิเห็น 

เห็นด้วย

มาก

ทีสุ่ด 

เห็นด้วย

มาก 

เห็นด้วย

เฉย ๆ 

เห็นด้วย

น้อย 

เหน็ด้วย

น้อยทีสุ่ด 

3.5 บริษทัฯ มีเสน้ทางความกา้วหนา้ใน 

อาชีพใหก้บัพนกังานท่ีชดัเจน 

     

3.6 บริษทัฯส่งเสริมใหพ้นกังานไดมี้
โอกาสท่ีจะเรียนรู้และเติบโตไปสู่
ต าแหน่งงานท่ีดีข้ึนในท่ีท างาน 

     

3.7 บริษทัฯมีการจดัท าแผนการฝึกอบรม 

ใหก้บัพนกังานตามความเหมาะสมของ
หนา้ท่ีความรับผิดชอบ 

     

3.8 บริษทัฯมีระบบการจ่ายค่าตอบแทนท่ีมี
ความเป็นธรรมและเหมาะสมกบัก าลงั
ความสามารถของพนกังาน 

     

3.9 บริษทัฯมีระบบการจ่ายค่าตอบแทนท่ี 

สามารถแข่งขนักบัองคก์รอ่ืนในธุรกิจ
เดียวกนัได ้

     

3.10 บริษทัฯมีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามยั 

ของพนกังานอยา่งเพียงพอ 

     

3.11 บริษทัฯมีการส่งเสริมและจดัท า 

กิจกรรมการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดี 

ระหวา่งพนกังาน 

     

3.12 บริษทัฯมีการจดัการระบบการให ้

ค าปรึกษาดา้นการท างานและการ 

พฒันาความรู้แก่พนกังาน 

     

3.13 มีการแจง้ผลการประเมินใหพ้นกังาน
ไดรั้บทราบถึงผลการท างานอยา่ง
สม ่าเสมอ 

     

       

       

       

       



 94 

       

ข้อ รายละเอยีด 

ความคดิเห็น 

เห็นด้วย

มาก

ทีสุ่ด 

เห็นด้วย

มาก 

เห็นด้วย

เฉย ๆ 

เห็นด้วย

น้อย 

เห็นด้วย

น้อยทีสุ่ด 

4.  ด้านภาวะผู้น า 

4.1 หวัหนา้งานใหค้วามส าคญักบัเร่ืองการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ก่พนกังานทุก
คน 

     

4.2 หวัหนา้งานมีการส่ือสารถึงความ
คาดหวงัในการท างานของพนกังานให้
รับทราบ 

     

4.3 หวัหนา้งานมีการใหค้  าแนะน าและ

แนวทางดา้นความกา้วหนา้และการ

พฒันาการท างาน ใหแ้ก่พนกังาน 

     

4.4 หวัหนา้งานมีการรับฟังความคิดเห็น
ของพนกังานทุกคนอยา่งมีเหตุผลและ
เป็นธรรม 

     

4.5 หวัหนา้งานมีวสิยัทศัน์ท่ีกวา้งและ 

น ามาถ่ายทอดใหพ้นกังานไดรั้บทราบ 

     

 

ส่วนที ่3  ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงพฒันาองคก์าร บริษทั โกลโบ ฟู้ ดส์ จ ากดั  
...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
 

ขอขอบคุณทุกท่านทีใ่ห้ความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม  
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