
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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แบบสอบถาม             เลขท่ี ………./……. 

เร่ือง ความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส(ไทยแลนด) จํากดั 
อําเภอเมือง จังหวัดลําพนู 

 
คําช้ีแจง  แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใชประกอบการศึกษาเร่ือง ความผูกพันของ
พนักงานท่ีมีตอบริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส(ไทยแลนด) จํากัด ขอมูลท่ีไดรับถือเปนผลงานทาง
วิชาการ ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการศึกษา และอาจนําผลที่ไดไปใชเปนแนวทางสําหรับผูบริหาร
และผูท่ีเกีย่วของสําหรับใชในการวางแผนการรักษาและพัฒนาพนกังานท่ีมีคุณภาพใหอยูกับ
องคการ เพื่อสรางความเจริญเติบโตและมุงสูความสําเร็จของบริษทั ยามานาชิอิเลคทรอนิกส(ไทย
แลนด)  จาํกัด ไดตอไป ผูศึกษาใครขอความรวมมือจากทานในการกรอกแบบสอบถามตาม
ความรูสึกท่ีแทจริงของทานท่ีมีตอคําถามนั้น ๆ  ซ่ึงคําตอบของทานจะถือเปนความลับ และนําไปใช
ประโยชนเพื่อการศึกษาเทานั้น  
 
คําแนะนํา แบบสอบถามประกอบดวย 2 สวน  

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงานตอองคการ 
 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงในชอง    (     )   ท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 
 
1.  เพศ 
      (     ) ชาย       (     ) หญิง 
2.  อายุ 
     (     ) 18 – 24 ป      (     ) 25 – 31 ป               (     ) 32 – 38 ป 
 

     (     ) 39 – 45 ป      (     ) 46 – 52 ป     (     ) 53 – 60 ป 
3.  ระดับการศึกษา 
     (     ) ม.3       (     ) ม. 6/ปวช.     (     ) อนุปริญญา/ปวส. 
 

     (     ) ปริญญาตรี      (     ) สูงกวาปริญญาตรี 
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4.  อายุการทํางาน (เร่ิมนับต้ังแตบรรจุเขาทํางานของทาน)  
     (     ) 1 – 5 ป       (     ) 6 – 10 ป      (     ) 11 – 15 ป 
 

     (     ) 16 – 20 ป      (     ) มากกวา 20 ป 
5.  แผนก 

 บริหารงานท่ัวไปและสวัสดิการ  จดัซ้ือ   วางแผนและควบคุม   นําเขาและสงออก   
 บุคคลและบัญชี                            ความปลอดภยัและระบบมาตรฐาน    
 ผลิต1                                            ปรับปรุงการผลิต                          ผลิต2           
 ประกันคุณภาพ                            วิศวกรรมการผลิต                         บํารุงรักษา

สาธารณูปโภค 
6.  ตําแหนง 
      (     ) ผูจัดการ ระดบั.............                    (     ) หัวหนาแผนก ระดับ.............. 
 

      (     ) หัวหนางาน ระดับ.........                    (     ) พนักงาน ระดบั.................. 
7.  อัตราเงินเดอืน 
      (     ) ไมเกิน 5,000 บาท        (     ) 5,001 – 10,000 บาท     (     ) 10,001 –15,000 บาท
  

      (     ) 15,001 – 20,000 บาท   (     ) 20,001 –25,000 บาท  (     ) 25,001 – 30,000 บาท 
 

      (     ) 30,001 – 35,000 บาท   (     ) 35,001 –40,000 บาท    (     ) 40,001  บาทข้ึนไป 
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สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส(ไทย
แลนด)จํากัด 
กรุณาทําเคร่ืองหมาย ลงในชองท่ีตรงกบัระดับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด ขอละ 1 คําตอบ 

ความคิดเหน็ 
ขอ รายละเอียด เห็นดวย

มากท่ีสุด 
เห็นดวย
มาก 

เฉย ๆ เห็นดวย
นอย 

เห็นดวย
นอยมาก 

  1.  ดานองคการ 
1.1 บริษัทฯมีการถายทอดนโยบาย และกลยุทธใหกับ

ทุกแผนกอยางชัดเจน 
     

1.2 บริษัทฯจัดใหมีชองทางเพ่ือสื่อสารกับพนักงานได
อยางสะดวกและเขาถึงทุกระดับ 

     

1.3  บริษัทฯมีการเปดโอกาสใหพนักงานแสดงความ
คิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน 

     

1.4 นโยบายและกลยุทธของแตละแผนกมีความ
สอดคลองและเช่ือมโยงมาจากนโยบายและกล
ยุทธของบริษัทฯ  

     

1.5 บริษัทฯมีการจัดระบบวิธีการทํางานอยางเปน
มาตรฐาน และมีเกณฑโดย รวมอยูในระดับดี 

     

ความคิดเหน็ 
ขอ รายละเอียด เห็นดวย

มากท่ีสุด 
เห็นดวย
มาก 

เฉย ๆ เห็นดวย
นอย 

เห็นดวย
นอยมาก 

1.6 บริษัทฯมีการสรางสภาพแวดลอมในที่ทํางาน
อยางเหมาะสม และปลอดภัยใหกับพนักงาน 

     

1.7 บริษัทฯมีการกําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่ใช
เปนกรอบการทํางานอยางชัดเจนและเปนธรรมแก
พนักงาน 

     

1.8 บริษัทฯมีการสงเสริมใหพนักงานไดเรียนรู และ
สรางสรรคสิ่งใหม ๆ ใหเกิดขึ้นในองคการ 

     

  2.  ดานงาน 
2.1 บริษัทฯมีการใหพนักงานมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจในงานท่ีเก่ียวของกับตนเอง 
     

2.2 บริษัทฯ มีการจัดเตรียมอุปกรณ เครื่องมือที่
สนับสนุนการทํางานของพนักงานอยางเพียงพอ 
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2.3 บริษัทฯมีการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู
ความ สามารถของพนักงาน 

     

2.4 พนักงานมีรูปแบบการทํางานในหนาที่ความ
รับผิดชอบที่สอดคลองกับนโยบายขององคการ 

     

  3.  ดานการพฒันาทรัพยากรมนุษย 
3.1 บริษัทฯมีการจัดการวางแผนงานดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยไวสําหรับแตละตําแหนงงาน
อยางครบถวนและคลอบคลุมทุกหนาที่ 

     

3.2 บริษัทฯมีการกําหนดกรอบและแนวทางในการวัด
ความ สามารถ (Competency) ทั้งดานองคการและ
พนักงาน 

     

3.3 บริษัทฯมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Appraisal) ของพนักงานแตละคน 
เพ่ือใชประกอบการพิจารณากําหนดหลักสูตรการ
ฝกอบรม/การพัฒนาและการจายคาตอบแทน 

     

3.4 บริษัทฯสามารถทําใหพนักงานรูสึกวามีความ
มั่นคงในการทํางาน 

     

3.5 บริษัทฯมีเสนทางความกาวหนาในอาชีพใหกับ
พนักงานที่ชัดเจน 

     

ความคิดเหน็ 
ขอ รายละเอียด เห็นดวย

มากท่ีสุด 
เห็นดวย
มาก 

เฉย ๆ เห็นดวย
นอย 

เห็นดวย
นอยมาก 

3.6 บริษัทฯสงเสริมใหพนักงานไดมีโอกาสท่ีจะ
เรียนรูและกาวหนาไปสูตําแหนงงานที่ดีขึ้นในที่
ทํางาน 

     

3.7 บริษัทฯมีการจัดทําแผนการฝกอบรมใหกับ
พนักงานตามความเหมาะสมของหนาที่ความ
รับผิดชอบ 

     

3.8 บริษัทฯมีระบบการจายคาตอบแทนที่มีความเปน
ธรรมและเหมาะสมกับกําลังความสามารถของ
พนักงานที่ทําลงไปในงาน 

     

3.9 บริษัทฯมีระบบการจายคาตอบแทนที่สามารถ
แขงขันกับองคการอื่น ในธุรกิจเดียวกันได 

     

3.10 บริษัทฯมีการดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของ      
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พนักงานอยางเพียงพอ 

3.11 บริษัทฯมีการสงเสริมและจัดทํากิจกรรมการสราง
สัมพันธภาพที่ดีระหวางพนักงาน 

     

3.12 บริษัทฯมีการจัดการระบบการใหคําปรึกษาดาน
การทํางานและการพัฒนาความรูแกพนักงาน 

     

 4.  ดานภาวะผูนํา 
4.1 ผูบังคับบัญชามีการแจงผลการประเมิน 

(Feedback) ใหพนักงานไดรับทราบถึงผลการ
ทํางานอยางสมํ่าเสมอ 

     

4.2 ผูบังคับบัญชาใหความสําคัญกับเรื่องการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยแกพนักงานทุกคน 

     

4.3 ผูบังคับบัญชามีการสื่อสารถึงความคาดหวังใน
การทํางานของพนักงานใหแตละแผนกไดรับ
ทราบ 

     

4.4 ผูบังคับบัญชามีการใหคําแนะนําและแนวทางดาน
ความกาวหนาและการพัฒนาการทํางาน ใหแก
พนักงาน 

     

4.5 ผูบังคับบัญชามีการรับฟงความคิดเห็นของ
พนักงานทุกคนอยางมีเหตุผลและเปนธรรม 

     

4.6 ผูบังคับบัญชามีวิสัยทัศนที่กวางและนํามาถายทอด
ใหพนักงานไดรับทราบ 

     

ความคิดเหน็ 
ขอ รายละเอียด เห็นดวย

มากท่ีสุด 
เห็นดวย
มาก 

เฉย ๆ เห็นดวย
นอย 

เห็นดวย
นอยมาก 

5.  ดานความผูกพันของพนักงานตอบริษัทฯ  ในภาพรวม 
5.1 ทานมีความเช่ือมั่นอยางแรงกลาและยอมรับตอ

เปาหมายและคานิยมของบริษัทฯ 
     

5.2 ทานมีความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยาง
เต็มที่เพ่ือประโยชนของบริษัทฯเปนหลัก 

     

5.3 ทานมีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงไวซึ่ง
ความเปนสมาชิกภาพของบริษัทฯ 

     

5.4 ทานมีความพรอมที่จะรับความเปล่ียนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นไมวาตอองคการ หรือตอหนาที่การทํางาน 

     

5.5 บริษัทฯเปนองคการที่ดทีี่สุดทีท่านเลือกทํางานดวย      
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ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาองคการ บริษัทยามานาชิอิเลคทรอนิกส(ไทยแลนด) จํากัด 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.................................................... ........................................................................................................ 
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ประวัติผูเขียน 
 

ช่ือ   นายพงศธร  ไทยประเสริฐ 
 
วัน เดือน ป เกดิ  5 มกราคม 2515 
 
ประวัติการศึกษา  พ.ศ. 2533 สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  
   โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย จงัหวัดเชียงใหม 

  พ.ศ. 2537 สําเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วิศวกรรมเคร่ืองกล) มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

 
ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2537-2537  วิศวกรเคร่ืองกล  

แผนกวิศวกรรม 
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจเินียร่ิง แอนด คอน
สตรัคช่ัน 
จํากัด(มหาชน) 

   พ.ศ. 2538-2546    วิศวกรระบบสาธารณูปโภค  
แผนกสาธารณูปโภค   

                              บริษัท ฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส จํากดั 
(มหาชน)  

   พ.ศ. 2546-2548    หัวหนาแผนกผลิต1 
      แผนกผลิต1 
      บริษัท ลําพูน ซิงเดนเกน็ จํากัด 
                                          พ.ศ. 2546-2548    หัวหนาแผนกวิศวกรรมการผลิต 
      แผนกวิศวกรรมผลิต 
      บริษัท ลําพูน ซิงเดนเกน็ จํากัด 
                                           พ.ศ. 2546-2548    หัวหนาแผนกวิศวกรรมผลิต 
      แผนกวิศวกรรมผลิต 
      บริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส 

(ไทยแลนด) จาํกัด 
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              พ.ศ. 2547-ปจจุบัน    หัวหนาแผนกวางแผนการผลิต  
                                                                                  แผนกวางแผนการผลิต 
      บริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส 
      (ไทยแลนด) จาํกัด 


