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แบบสอบถาม  
เร่ือง ความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท เวสเทิรนดิจิตอล(ประเทศไทย) จํากัด 
 
คําช้ีแจง  แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใชประกอบการศึกษาเร่ือง ความผูกพันของ
พนักงานฝายผลิตของบริษัทเวสเทิรนดิจิตอล(ประเทศไทย) จํากัด ขอมูลท่ีไดรับถือเปนผลงานทาง
วิชาการ ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการศึกษาและอาจนําผลที่ไดไปใชเปนแนวทางสําหรับผูบริหารและ
ผูท่ีเกี่ยวของเพื่อการวางแผนรักษาและพัฒนาพนักงานใหอยูกับองคการตอไป เพื่อสรางความ
เจริญเติบโตและมุงสูความสําเร็จของบริษัทในกลุมธุรกจิเดียวกนัไดตอไป ผูศึกษาใครขอความ
รวมมือจากทานในการกรอกแบบสอบถามตามความรูสึกท่ีแทจริงของทานท่ีมีตอคําถามนั้น ๆ  ซ่ึง
คําตอบของทานจะถือเปนความลับ และนําไปใชประโยชนเพื่อการศึกษาเทานั้น ขอขอบพระคุณทุก
ทานท่ีใหการอนุเคราะห 
______________________________________________________________________________ 
คําแนะนํา แบบสอบถามประกอบดวย 2 สวน  

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  สวนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงานตอองคการ 
 
สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงในชอง (     ) ท่ีตรงกับความคิดเหน็ของทาน 
1.  เพศ 
    (     ) ชาย       (     ) หญิง 
2.  อายุ 
     (     ) 18 – 22 ป      (     )  23 – 27 ป              (     ) 28 – 32 ป 
     (     ) 33 – 37 ป      (     )  38 – 42 ป    (      ) 42 ปข้ึนไป 
3.  ระดับการศึกษา 
     (     ) ป.6       (     ) ม.3      (     ) ม. 6 / ปวช.      
      

    (     ) อนุปริญญา / ปวส.  (     ) ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
4. สถานภาพสมรส 
                 (     ) โสด                         (      ) สมรส 
5.  ตําแหนง  
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      (     ) พนักงานรายวันฝายผลิต (Daily Labor)      (    ) หวัหนาแผนกฝายผลิต 
(Supervisor) 

     (     ) ผูจัดการฝายผลิต(Manager)                        (    ) อ่ืนๆ(โปรด
ระบุ)................................... 
6.  รายไดเฉล่ียตอเดือน 
      (     ) 4,500 บาทหรือตํ่ากวา (     ) 4,501 – 6,000 บาท       (     ) 6,001 – 7,500  บาท 

      (     ) 7,501 – 9,000 บาท    (     ) 9,001 –10,500 บาท      (     ) มากกวา 10,500 บาท 
7. ระยะเวลาการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมในปจจุบันของทาน (เร่ิมนับต้ังแตบรรจุเขาทํางาน
ของทาน)  
    (     )  นอยกวา 6 เดือน                           (     )  6 เดือน – 2 ป    
                 (     )  มากกวา 2 – 4 ป                          (     )  มากกวา 4 – 6 ป             
                 (     ) มากกวา 6 – 8 ป                           (     )  มากกวา 8 ป 
 
สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับความผูกพันตอองคการของพนกังานบริษัท  
คําชี้แจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย ลงในชองท่ีตรงกบัระดับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด (เพียง
ขอละ 1 คําตอบเทานั้น) 

ความคิดเห็น 
ขอ รายละเอียด เห็นดวย

มากท่ีสุด 

เห็นดวย

มาก 

เฉย ๆ เห็นดวย

นอย 

เห็นดวย

นอยมาก 

    ดานองคการ 
1 บริษัทฯมีการถายทอดนโยบาย และกล

ยุทธใหกับทุกฝายอยางชัดเจน 
     

2 บริษัทฯจัดใหมีชองทางเพื่อส่ือสารกับ
พนักงานไดอยางสะดวกและเขาถึงทุก
ระดับ 

     

3 บริษัทฯมีการเปดโอกาสใหพนักงาน
แสดงความคิดเห็นและรับฟงความ
คิดเห็นของพนักงาน 

     

4 นโยบายและกลยุทธของแตละแผนกมี
ความสอดคลองและเช่ือมโยงมาจาก
นโยบายและกลยุทธของบริษัทฯ 

     

5 บริษัทฯมีการจัดระบบวิธีการทํางาน
อยางเปนมาตรฐาน และมีเกณฑโดย 
รวมอยูในระดบัดี 
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ความคิดเห็น 
ขอ รายละเอียด เห็นดวย

มากท่ีสุด 
เห็นดวย
มาก 

เฉย ๆ เห็นดวย
นอย 

เห็นดวย
นอยมาก 

6 บริษัทฯมีการสรางสภาพแวดลอมในท่ี
ทํางานอยางเหมาะสมและปลอดภัย
ใหกับพนักงาน 

     

7 บริษัทฯมีการกําหนดกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับท่ีใชเปนกรอบการทํางานอยาง
ชัดเจนและเปนธรรมแกพนกังาน 

     

8 บริษัทฯมีการสงเสริมใหพนกังานได
เรียนรู และสรางสรรคส่ิงใหม ๆ ให
เกิดข้ึนในองคการ 

     

    ดานงาน 
9 บริษัทฯมีการใหพนักงานมีสวนรวมใน

การตัดสินใจในงานท่ีเกีย่วของกับ
ตนเอง 

     

10 บริษัทฯมีการจัดเตรียมอุปกรณ 
เคร่ืองมือท่ีสนับสนุนการทํางานของ
พนักงานอยางเพียงพอ 

     

11 บริษัทฯมีการมอบหมายงานท่ีเหมาะสม
กับความรูความสามารถของพนักงาน 

     

12 พนักงานมีรูปแบบการทํางานในหนาท่ี
ความรับผิดชอบท่ีสอดคลองกับ
นโยบายขององคการ 

     

    ดานการพฒันาทรัพยากรมนุษย 
13 บริษัทฯมีการจัดการวางแผนงานดาน      
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การพัฒนาทรัพยากรมนษุยไวสําหรับ
แตละตําแหนงงานอยางครบถวนและ
คลอบคลุมทุกหนาท่ี 

 
 

ความคิดเห็น 
ขอ รายละเอียด เห็นดวย

มากท่ีสุด 
เห็นดวย
มาก 

เฉย ๆ เห็นดวย
นอย 

เห็นดวย
นอยมาก 

14 บริษัทฯมีการกําหนดกรอบและ
แนวทางในการวัดความสามารถ 
(Competency)ท้ังดานองคการและ
พนักงาน 

     

15 บริษัทฯมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Appraisal) ของพนักงาน
แตละคนเพ่ือใชประกอบการพิจารณา
กําหนดหลักสูตรการฝกอบรม/การ
พัฒนาและการจายคาตอบแทน 

     

16 บริษัทฯสามารถทําใหพนักงานรูสึกวามี
ความม่ันคงในการทํางาน 

     

17 บริษัทฯ.มีเสนทางความกาวหนาใน
อาชีพใหกบัพนักงานท่ีชัดเจน 

     

18 บริษัทฯสงเสริมใหพนักงานไดมีโอกาส
ท่ีจะเรียนรูและกาวหนาไปสูตําแหนง
งานท่ีดีข้ึนในที่ทํางาน 

     

19 บริษัทฯมีการจัดทําแผนการฝกอบรม
ใหกับพนักงานตามความเหมาะสมของ
หนาท่ีความรับผิดชอบ 

     

20 บริษัทฯมีระบบการจายคาตอบแทนท่ีมี
ความเปนธรรมและเหมาะสมกับกําลัง
ความสามารถของพนักงานท่ีทําลงไป
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ในงาน 
21 บริษัทฯมีระบบการจายคาตอบแทนท่ี

สามารถแขงขันกับองคการอ่ืน ในธุรกิจ
เดียวกันได 

     

ความคิดเห็น 
ขอ รายละเอียด เห็นดวย

มากท่ีสุด 
เห็นดวย
มาก 

เฉย ๆ เห็นดวย
นอย 

เห็นดวย
นอยมาก 

22 บริษัทฯมีการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามัย
ของพนักงานอยางเพียงพอ 

     

23 บริษัทฯมีการสงเสริมและจัดทํา
กิจกรรมการสรางสัมพันธภาพท่ีดี
ระหวางพนักงาน 

     

24 บริษัทฯมีการจัดการระบบการให
คําปรึกษาดานการทํางานและการ
พัฒนาความรูแกพนกังาน 

     

    ดานภาวะผูนํา 
25 ผูบังคับบัญชามีการแจงผลการประเมิน 

(Feedback) ใหพนักงานไดรับทราบถึง
ผลการทํางานอยางสมํ่าเสมอ 

     

26 ผูบังคับบัญชาใหความสําคัญกับเร่ือง
การพัฒนาทรัพยากรมนษุยแกพนกังาน
ทุกคน 

     

27 ผูบังคับบัญชามีการส่ือสารถึงความ
คาดหวังในการทํางานของพนักงานให
แตละแผนกไดรับทราบ 

     

28 ผูบังคับบัญชามีการใหคําแนะนําและ
แนวทางดานความกาวหนาและการ
พัฒนาการทํางาน ใหแกพนักงาน 

     

29 ผูบังคับบัญชามีการรับฟงความคิดเห็น
ของพนักงานทุกคนอยางมีเหตุผลและ
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เปนธรรม 
30 ผูบังคับบัญชามีวิสัยทัศนท่ีกวางและ

นํามาถายทอดใหพนกังานไดรับทราบ 
     

 
ความคิดเห็น 

ขอ รายละเอียด เห็นดวย
มากท่ีสุด 

เห็นดวย
มาก 

เฉย ๆ เห็นดวย
นอย 

เห็นดวย
นอยมาก 

    ดานความผกูพันของพนักงานตอ บริษัทฯ  ในภาพรวม 
31 ทานมีความเช่ือม่ันอยางแรงกลาและ

ยอมรับตอเปาหมายและคานยิมของ  
บริษัทฯ 

     

32 ทานมีความเต็มใจท่ีจะทุมเทความ
พยายามอยางเต็มท่ีเพื่อประโยชนของ 
บริษัทฯเปนหลัก 

     

33 ทานมีความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะ
คงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพของ  
บริษัทฯ 

     

34 ทานรูสึกผูกพนัเปนอยางมากกับ  
บริษัทฯ 

     

 
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง/พัฒนาองคการของบริษัท 
 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก  ข 
หนังสือขออนุญาตการใชขอมูลบริษัทประกอบการคนควาแบบอิสระ 

                        

                           1   ธันวาคม   2551 
 
เร่ือง ขออนุญาตระบุช่ือและขอมูลบริษัทในการทําการคนควาอิสระ(Independence Study:IS) 
 

เรียน คุณขนิษฐา  เขตสมุทร 
ผูจัดการอาวุโสฝายทรัพยากรบุคคล  
บริษัท เวสเทร์ิน ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด  

 
 ขาพเจา นาบรรพต  ไชยกจิ  นิสิตปริญญาโท (ภาคพิเศษ) สาขาปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑติ คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับอนุมัติจากคณะ ใหทําการศึกษาเร่ือง 
“ ความผูกพันตอองคการของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท เวสเทิรนดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด  
” ภายใตการกาํกับและดูแลของ 
 
 1.  ผศ. อรพิน สันติธีรากุล  ประธานกรรมการ 
 2.  อาจารย  ดร. นฤมล  กิมภากรณ กรรมการ 
 
 การวิจยัคร้ังนีทํ้าการศึกษากบัพนักงานระดับปฏิบัติการในฝายผลิตของ บริษัท เวสเทิรน 
ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด  ดวยเหตุนี้จึงใครขออนุญาตระบุช่ือ พรอมประวัติความ เปนมาของ 
บริษัท ในการคนควาอิสระ เพื่อความสมบูรณของการทําวิจัยคร้ังนี้  
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา จักเปนพระคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
       ( นายบรรพต  ไชยกจิ ) 

ภาคผนวก ค 
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หนังสือตอบรับการใหขอมูลเพ่ือประกอบการคนควาแบบอิสระ 
 
           รหัสนักศึกษา 499830029 

                      นิสิตปริญญาโท (ภาคพิเศษ) สาขาบริหารธุรกิจ 
             มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
 

เร่ือง  การใหขอมูลเพื่อประกอบการคนควาอิสระของนิสิตปริญญาโท (ภาคพิเศษ) 
เรียน  ประธานบริหารหลักสูตร ปริญญาโท(ภาคพิเศษ) สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 ตามท่ีโครงการปริญญาโท(ภาคพิเศษ) สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ไดขอ

ความอนุเคราะห ใหขอมูลแกนกัศึกษาเพื่อประกอบการคนควาอิสระ ของ

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

..................................................รหัสประจําตัว..............................................นิสิตปริญญาโท (ภาค

พิเศษ) 

เร่ือง.....................................................................................................................................................

นั้นทางเรายนิดีท่ีจะใหขอมูลดังกลาว เพื่อเปนประโยชนแกนกัศึกษาและมหาวิทยาลัยตอไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

       ขอแสดงความนับถือ 

 

              (นางขนิษฐา  เขตสมุทร) 

      ตําแหนง

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

      ลงวันท่ี ........./............/........... 

499830029 

นายบรรพต  ไชยกิจ 

ความผูกพนัตอองคการของพนักงานบริษัทเวสเทิรนดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด 

ผูจัดการอาวุโสฝายทรัพยากรมนุษย 

4 51 12 
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ประวัติผูเขียน 
 
 
ช่ือ -  สกุล  นายบรรพต  ไชยกิจ 
 
วันเดือน ป เกดิ  27 กันยายน 2520 
 
ประวัติการศึกษา  พ.ศ. 2542  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาไฟฟาอิเล็กทรอนิกส 
            สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 
ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2549 – ปจจุบัน ผูชวยผูจัดการฝายวิศวกรรม  

      (Asst.Engineering Manager) แผนกวิศวกรรม 
          (Engineering Department) บริษัท เวสเทิรนดิจิตอล 
          (ประเทศไทย) จํากัด  Western Digital (Thailand) Co., Ltd.) 
 

พ.ศ. 2545 – 2549      วิศวกรอาวุโส (Senior Engineer) 
            แผนกวศิวกรรม(Engineering Department) 
            บริษัท เวสเทิรนดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากดั 
            Western Digital (Thailand) Co., Ltd. 

 
พ.ศ. 2542 – 2544      วิศวกร (Engineer) 

             แผนกวศิวกรรม(Engineering Department) 
            บริษัทไอบีเอ็มสตอเรจโปรดักส(ประเทศไทย) จํากดั 
            IBM Storage Products (Thailand) Co., Ltd. 
    
    
 


