
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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แบบสอบถาม  
เร่ือง ความผูกพันตอองคการของของพนักงานกลุมธุรกิจลูกคาผูประกอบการขนาดกลางและขนาด

ยอม ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 คําช้ีแจง  แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใชประกอบการศึกษาเรื่อง ความผูกพันของ
พนักงานกลุมธุรกิจลูกคาผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)ในเขต
กรุงเทพมหานคร  จํากัด ขอมูลท่ีไดรับถือเปนผลงานทางวิชาการ ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการศึกษา
และอาจนําผลที่ไดไปใชเปนแนวทางสําหรับผูบริหารและผูท่ีเกี่ยวของเพ่ือการวางแผนรักษาและ
พัฒนาพนักงานใหอยูกับองคการตอไป  ผูศึกษาใครขอความรวมมือจากทานในการกรอก
แบบสอบถามตามความรูสึกท่ีแทจริงของทานท่ีมีตอคําถามนั้น ๆ  ซ่ึงคําตอบของทานจะถือเปน
ความลับ และนําไปใชประโยชนเพ่ือการศึกษาเทานั้น ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีใหการอนเุคราะห 

______________________________________________________________________________ 
คําแนะนํา แบบสอบถามประกอบดวย 2 สวน  

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  สวนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงานตอองคการ 
สวนที่ 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย �ลงในชอง (     ) ที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 
1 เพศ 
  □ 1. ชาย    □ 2. หญิง 
2 อายุ 

□ 1.  ต่ํากวา 25 ป    □ 2. 25 - 30 ป      □ 3.  31 - 35 ป       □ 4. 36 - 40 ป 
□ 5.  41 - 45 ป    □ 6. 46 - 50 ป      □ 7.  51 ป ขึ้นไป 

3 ระดับการศึกษา 
□ 1.  ต่ํากวาปริญญาตรี   □ 2. ปริญญาตร ี
□ 3. ปริญญาโท    □ 4. ปริญญาเอก 

4 ระดับรายไดตอเดือน 
□ 1. ต่ํากวา 15,000 บาท   □ 2. 15,001 - 20,000 บาท  
□ 3. 20,001 - 25,000 บาท  □ 4. 25,001 - 30,000 บาท 
□ 5. 30,001 - 35,000 บาท  □ 6. 35,001 - 40,000 บาท 
□ 7. 40,001 - 45,000 บาท  □ 8. 45,001 - 50,000 บาท 
□ 9. มากกวา 50,000 บาท 
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5 สถานภาพ 
 □ 1.โสด  □ 2.สมรส □ 3.อ่ืน ๆ โปรดระบุ............. 
6 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับธนาคารกสิกรไทย 

□ 1.  1   - 5   ป   □ 2. 6  -  10  ป 
□ 3. 11 - 15  ป   □ 4. 16 - 20  ป 
□ 5. 21 - 25  ป   □ 6. 25  ป ขึ้นไป  

7 ประสบการณในการทํางานอ่ืน  ๆ
□ 1. เคยทํางานกับบริษัท อ่ืน ๆ มากอน แตไมเกี่ยวของกับ ธุรกิจธนาคาร 
□ 2. เคยทํางานกับบริษัทอ่ืน ๆ มากอน ซ่ึงเปนธุรกิจธนาคาร 
□ 3. ทํางานท่ีธนาคารกสิกรไทยมาโดยตลอด 

8 ตําแหนงภายในองคกร 
□ 1. ผูจัดการทีมขายลูกคาผูประกอบการ □ 2. เจาหนาท่ีธุรกิจลูกคาผูประกอบการ 
□ 3. ผูเช่ียวชาญความสัมพันธลูกคา   □ 4. เจาหนาท่ีวิเคราะหสินเช่ือ 
□ 5. เจาหนาท่ีสนับสนุนงานขาย  
 
 

สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการของพนักงานบริษทั  
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย �ลงในชองท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด (เพียง
ขอละ 1 คําตอบเทานั้น) 
 
 

ขอ รายละเอียด 
ความคิดเห็น 

เห็นดวย
มากที่สุด 

เห็นดวย
มาก 

เฉย ๆ เห็นดวย
นอย 

เห็นดวย
นอยมาก 

ดานองคการ 
1 ธนาคารมีการถายทอดนโยบายและกลยทุธ

ใหกับทุกหนวยงานในองคการท่ีชัดเจน  
     

2 ธนาคารจัดใหมีชองทางเพ่ือส่ือสารกับ
พนักงานไดอยางเหมาะสม  

     

3 ธนาคารมีการเปดโอกาสและรับฟงความ
คิดเห็นของพนักงาน  
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ขอ รายละเอียด 
ความคิดเห็น 

เห็นดวย
มากท่ีสุด 

เห็นดวย
มาก 

เฉย ๆ เห็นดวย
นอย 

เห็นดวย
นอยมาก 

4 นโยบายและกลยุทธของแตละหนวยงานมี
ความสอดคลองและเช่ือมโยงมาจากนโยบาย
และกลยุทธของธนาคาร  
 

                 

5 ธนาคารมีการสรางสภาพแวดลอมในท่ีทํางาน
อยางเหมาะสมและปลอดภัยใหกับพนักงาน 

     

6 ธนาคารมีการกําหนดกฎระเบียบ และ
ขอบังคับท่ีใชเปนกรอบการทํางานอยาง
ชัดเจนและเปนธรรมแกพนักงาน 

     

7 ธนาคารมีการสงเสริมใหพนักงานไดเรียนรู 
และสรางสรรคส่ิงใหม ๆ ใหเกิดขึ้นใน
องคการ 

     

ดานงาน 
9 ธนาคารมีการใหพนักงานมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจในงานท่ีเกี่ยวของกับตนเอง 
     

10 ธนาคารมีการจัดเตรียมอุปกรณ เคร่ืองมือท่ี
สนับสนุนการทํางานของพนักงานอยาง
เพียงพอ 

     

11 ธนาคารมีการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับ
ความรู ความสามารถของพนักงาน 

     

12 พนักงานมีรูปแบบการทํางานในหนาท่ีความ
รับผิดชอบท่ีสอดคลองกับนโยบายของ
ธนาคาร 

     

ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
13 ธนาคารมีการจัดการวางแผนงานดานการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยไวสําหรับแตละ
ตําแหนงงานอยางครบถวนและคลอบคลุมทุก
หนาท่ี 
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ขอ รายละเอียด 
ความคิดเห็น 

เห็นดวย
มากท่ีสุด 

เห็นดวย
มาก 

เฉย ๆ เห็นดวย
นอย 

เห็นดวย
นอยมาก 

14 ธนาคารมีการกําหนดกรอบและแนวทางใน
การวัดความสามารถ (Competency)ท้ังดาน
องคการและพนักงาน 

     

15 ธนาคารมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Appraisal) ของพนักงานแต
ละคนเพ่ือใชประกอบการพิจารณากําหนด
หลักสูตรการฝกอบรม/การพัฒนาและการ
จายคาตอบแทน 

     

16 ธนาคารสามารถทําใหพนักงานรูสึกวามี
ความม่ันคงในการทํางาน 

     

17 ธนาคารมีเสนทางความกาวหนาในอาชีพ
ใหกับพนักงานท่ีชัดเจน 

     

18 ธนาคารสงเสริมใหพนักงานไดมีโอกาสท่ี
จะเรียนรูและกาวหนาไปสูตําแหนงงานท่ีดี
ขึ้นในท่ีทํางาน 

     

19 ธนาคารมีการจัดทําแผนการฝกอบรมใหกับ
พนักงานตามความเหมาะสมของหนาท่ี
ความรับผิดชอบ 

     

20 ธนาคารมีระบบการจายคาตอบแทนท่ีมี
ความเปนธรรมและเหมาะสมกับกําลัง
ความสามารถของพนักงานท่ีทําลงไปใน
งาน 

     

21 ธนาคารมีระบบการจายคาตอบแทนท่ี
สามารถแขงขันกับองคการอ่ืน ในธุรกิจ
เดียวกันได 
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ขอ รายละเอียด 
ความคิดเห็น 

เห็นดวย
มากท่ีสุด 

เห็นดวย
มาก 

เฉย ๆ เห็นดวย
นอย 

เห็นดวย
นอยมาก 

22 ธนาคารมีการดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของ
พนักงานอยางเพียงพอ 

     

23 ธนาคารมีการสงเสริมและจัดทํากิจกรรม
การสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางพนักงาน 

     

24 ธนาคารมีการจัดการระบบการให
คําปรึกษาดานการทํางานและการพัฒนา
ความรูแกพนักงาน 

     

ดานภาวะผูนํา 
25 ผูบังคับบัญชามีการแจงผลการประเมิน 

(Feedback) ใหพนักงานไดรับทราบถึงผล
การทํางานอยางสมํ่าเสมอ 

     

26 ผูบังคับบัญชาใหความสําคัญกับเรื่องการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยแกพนักงานทุกคน 

     

27 ผูบังคับบัญชามีการส่ือสารถึงความ
คาดหวังในการทํางานของพนักงานใหแต
ละแผนกไดรับทราบ 

     

28 ผูบังคับบัญชามีการใหคําแนะนําและ
แนวทางดานความกาวหนาและการ
พัฒนาการทํางาน ใหแกพนักงาน 

     

29 ผูบังคับบัญชามีการรับฟงความคิดเห็นของ
พนักงานทุกคนอยางมีเหตุผลและเปนธรรม 

     

30 ผูบังคับบัญชามีวิสัยทัศนท่ีกวางและนํามา
ถายทอดใหพนักงานไดรับทราบ 
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ขอ รายละเอียด 
ความคิดเห็น 

เห็นดวย
มากท่ีสุด 

เห็นดวย
มาก 

เฉย ๆ เห็นดวย
นอย 

เห็นดวย
นอยมาก 

ดานความผูกพันของพนักงานตอ ธนาคารกสิกรไทย  ในภาพรวม 
31 ทานมีความเช่ือม่ันอยางแรงกลาและ

ยอมรับตอเปาหมายและคานิยมของ  
ธนาคาร 

     

32 ทานมีความเต็มใจท่ีจะทุมเทความ
พยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือประโยชนของ 
ธนาคารเปนหลัก 

     

33 ทานมีความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะ
คงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพของ  
ธนาคาร 

     

 
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง/พัฒนาองคการของธนาคารกสิกรไทย 
 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 

*** ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม*** 
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ประวัติผูเขียน 
 
ชื่อ -  สกุล  นางสาวพรพิมล  กลอมจิต  
 
วันเดือน ป เกิด   3 มีนาคม 2509 
 
ประวัติการศึกษา  พ.ศ. 2532       -  คณะการจัดการท่ัวไป มหาวทิยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
         เจาพระยา 
 
ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2545  - ปจจุบัน พนักงานธนาคารกสิกรไทย ตําแหนงองคกร 
           หัวหนาสวน  ทีมธุรกิจลูกคาผูประกอบการขนาด
                                     กลางและขนาดยอม ธนาคารกสิกรไทย  
   พ.ศ. 2544       พนักงานธนาคารกสิกรไทย ตําแหนงองคกร   
           ผูชวยหัวหนาสวน สาขาบุคคโล        
   พ.ศ. 2540       พนักงานธนาคารกสิกรไทย ตําแหนงองคกร   
           พนักงานช้ันกลาง สาขาบางครุ    
   พ.ศ. 2534        พนักงานธนาคารกสิกรไทย ตําแหนงองคกร   
           พนักงานช้ันตน สาขาบางครุ    

พ.ศ. 2532        เจาหนาท่ีการเงิน 
            บริษัท ศรีไทย ซุปเปอรแวร จํากัด 
  
 


