
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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                                                          แบบสอบถาม                              เลขท่ี ……… 
เรื่อง ความผูกพันของพนักงานตอองคการของพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)  
ในจังหวัดเชียงใหม 

 
คําช้ีแจง แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประกอบการศึกษาเรื่อง ความผูกพันของพนักงานตอ
องคการของพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม ขอมูลท่ีไดรับถือเปน
ผลงานทางวิชาการ ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการศึกษา และอาจนําผลที่ไดไปใชเปนแนวทางสําหรับ
ผูบริหารและผูท่ีเกีย่วของสําหรับใชในการวางแผนการรักษาและพัฒนาพนักงานท่ีมีคุณภาพใหอยู
กับองคการ เพ่ือสรางความเจริญเติบโตและมุงสูความสําเร็จของธนาคารทหารไทย จํากัด(มหาชน) 
ไดตอไป ผูศึกษาใครขอความรวมมือจากทานในการกรอกแบบสอบถามตามความรูสึกท่ีแทจริง
ของทานท่ีมีตอคําถามนั้น ๆ ซ่ึงคําตอบของทานจะถือเปนความลับ และนําไปใชประโยชนเพ่ือ
การศึกษาเทานั้น 
คําแนะนํา  แบบสอบถามประกอบดวย 2 สวน 
  สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงานตอองคการ 
 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
โปรดทําเครื่องหมาย � ลงในชอง (    ) ท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 
1. เพศ 
 (    ) ชาย    (    ) หญิง 
2. อาย ุ
 (    ) 18 – 24 ป    (    ) 25 – 31 ป    (    ) 32 – 38 ป 
 (    ) 39 – 45 ป    (    ) 46 – 52 ป    (    ) 53 – 60 ป 
3. ระดับการศึกษา 
 (    ) ม. 6/ปวช   (    ) อนุปริญญา/ปวส   
 (    ) ปริญญาตร ี   (    ) สูงกวาปริญญาตร ี
4. อายุการทํางาน (เริ่มนับตั้งแตบรรจุเขาทํางานของทาน) 
 (    ) 1 – 5 ป    (    ) 6 – 10 ป    (    ) 11 – 15 ป 
 (    ) 16 – 20 ป    (    ) มากกวา 20 ป 
 



 
97 

5. ตําแหนง 
 (    ) พนักงานบริการ    (    ) พนักงานปฏิบัติการ  
 (    ) เจาหนาท่ี……………………………  (    ) หัวหนางาน………………….. 
 (    ) ผูชวยผูจัดการ………………………  (    ) ผูจัดการ……………………… 
6. อัตราเงินเดือน 
 (    ) ไมเกิน 10,000 บาท   (    ) 10,001 – 20,000 บาท    
 (    ) 20,001 –30,000 บาท   (    ) 30,001 – 40,000 บาท    
 (    ) 40,001 –50,000 บาท   (    ) 50,001 บาทข้ึนไป 
 
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงานตอองคการของพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด 
(มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม 
กรุณาทําเครื่องหมาย �ลงในชองท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด ขอละ 1 คําตอบ 
ขอ รายละเอียด ความคิดเห็น 

เห็นดวย 
มากท่ีสุด 

เห็นดวย
มาก 

เฉยๆ เห็นดวย
นอย 

เห็นดวย
นอยมาก 

1. ดานองคการ 
1.1 ธนาคารทหารไทยมีการถายทอด

นโยบายและกลยุทธใหกับพนักงาน
อยางชัดเจน 

     

1.2 ธนาคารทหารไทยจัดใหมีชองทางเพ่ือ
ส่ือสารกับพนักงานไดอยางสะดวก
และเขาถึงทุกระดับ 

     

1.3 ธนาคารทหารไทยมีการเปดโอกาสให
พนักงานแสดงความคิดเห็นและรับฟง
ความคิดเห็นของพนักงาน 

     

1.4 นโยบายและกลยุทธของแตละ
หนวยงานมีความสอดคลองและ
เช่ือมโยงมาจากนโยบายและกลยุทธ
ของ ธนาคารทหารไทย 
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ขอ รายละเอียด ความคิดเห็น 

เห็นดวย 
มากท่ีสุด 

เห็นดวย
มาก 

เฉยๆ เห็นดวย
นอย 

เห็นดวย
นอยมาก 

1.5 ธนาคารทหารไทยมีการจัดระบบ
วิธีการทํางานอยางเปนมาตรฐานและมี
เกณฑโดยรวมอยูในระดับด ี

     

1.6 ธนาคารทหารไทยมีการสราง
สภาพแวดลอมในท่ีทํางานอยาง
เหมาะสม และปลอดภัยใหกับ
พนักงาน 

     

1.7 ธนาคารทหารไทยมีการกําหนดกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับท่ีใชเปนกรอบการ
ทํางานอยางชัดเจนและเปนธรรมแก
พนักงาน 

     

1.8 ธนาคารทหารไทยมีการสงเสริมให
พนักงานไดเรียนรูและสรางสรรคส่ิง
ใหม ๆ ใหเกิดขึ้นในองคการ 

     

2. ดานงาน 
2.1 ธนาคารทหารไทยมีการใหพนักงานมี

สวนรวมในการตัดสินใจในงานท่ี
เกี่ยวของกับตนเอง 

     

2.2 ธนาคารทหารไทยมีการจัดเตรียม
อุปกรณ เครื่องมือท่ีสนับสนุนการ
ทํางานของพนักงานอยางเพียงพอ 

     

2.3 ธนาคารทหารไทยมีการมอบหมายงาน
ท่ีเหมาะสมกับความรูความสามารถ
ของพนักงาน 
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ขอ รายละเอียด ความคิดเห็น 

เห็นดวย 
มากท่ีสุด 

เห็นดวย
มาก 

เฉยๆ เห็นดวย
นอย 

เห็นดวย
นอยมาก 

2.4 พนักงานมีรูปแบบการทํางานในหนาท่ี
ความรับผิดชอบท่ีสอดคลองกับ 
นโยบายขององคการ 

     

3. ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
3.1 ธนาคารทหารไทย มีการจัดการ

วางแผนงานดานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยไวสําหรับแตละตําแหนงงาน
อยางครบถวนและคลอบคลุมทุกหนาท่ี 

     

3.2 ธนาคารทหารไทย มีการกําหนดกรอบ
และแนวทางในการวัดความสามารถ 
(Competency) ท้ังดานองคการและ
พนักงาน 

     

3.3 ธนาคารทหารไทย มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน 
เพ่ือใชประกอบการพิจารณากําหนด
หลักสูตรการฝกอบรม/การพัฒนาและ
การจายคาตอบแทน 

     

3.4 ธนาคารทหารไทย สามารถทําให
พนักงานรูสึกวามีความม่ันคงในการ
ทํางาน 

     

3.5 ธนาคารทหารไทย มีเสนทาง
ความกาวหนาในอาชีพใหกับพนักงาน
ท่ีชัดเจน 
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ขอ รายละเอียด ความคิดเห็น 
เห็นดวย 
มากท่ีสุด 

เห็นดวย
มาก 

เฉยๆ เห็นดวย
นอย 

เห็นดวย
นอยมาก 

3.6 ธนาคารทหารไทย สงเสริมให
พนักงานไดมีโอกาสท่ีจะเรียนรูและ
กาวหนาไปสูตําแหนงงานท่ีดีขึ้นในท่ี
ทํางาน 

     

3.7 ธนาคารทหารไทย มีการจัดทําแผนการ
ฝกอบรมใหกับพนักงานตามความ
เหมาะสมของหนาท่ีความรับผิดชอบ 

     

3.8 ธนาคารทหารไทย มีระบบการจาย
คาตอบแทนท่ีมีความเปนธรรมและ
เหมาะสมกับกําลังความสามารถของ
พนักงานท่ีทําลงไปในงาน 

     

3.9 ธนาคารทหารไทย มีระบบการจาย
คาตอบแทนท่ีสามารถแขงขันกับ
องคการอ่ืนในธุรกิจเดียวกันได 

     

3.10 ธนาคารทหารไทย มีการดูแลเรื่อง
สุขภาพอนามัยของพนักงานอยาง
เพียงพอ 

     

3.11 ธนาคารทหารไทย มีการสงเสริมและ
จัดทํากิจกรรมการสรางสัมพันธภาพท่ี
ดีระหวางพนักงาน 

     

3.12 ธนาคารทหารไทย มีการจัดการระบบ
การใหคําปรึกษาดานการทํางานและ
การพัฒนาความรูแกพนักงาน 

     

 
 
 
 



 
101 

 
ขอ รายละเอียด ความคิดเห็น 

เห็นดวย 
มากท่ีสุด 

เห็นดวย
มาก 

เฉยๆ เห็นดวย
นอย 

เห็นดวย
นอยมาก 

4. ดานภาวะผูนํา 
4.1 ผูบังคับบัญชามีการแจงผลการประเมิน 

(Feedback) ใหพนักงานไดรับทราบถึง
ผลการทํางานอยางสมํ่าเสมอ 

     

4.2 ผูบังคับบัญชาใหความสําคัญกับเรื่อง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแกพนักงาน
ทุกคน

     

4.3 ผูบังคับบัญชามีการส่ือสารใหพนักงาน
ในแตละหนวยงานไดรับทราบถึงความ
คาดหวังในการทํางาน 

     

4.4 ผูบังคับบัญชามีการใหคําแนะนําและ
แนวทางดานความกาวหนาและการ
พัฒนาการทํางาน ใหแกพนักงาน 

     

4.5 ผูบังคับบัญชามีการรับฟงความคิดเห็น
ของพนักงานทุกคนอยางมีเหตุผลและ
เปนธรรม 

     

4.6 ผูบังคับบัญชามีวิสัยทัศนท่ีกวางและ
นํามาถายทอดใหพนักงานไดรับทราบ 

     

5. ดานความผูกพันของพนักงานตอธนาคารทหารไทย ในภาพรวม 
5.1 ทานมีความเช่ือม่ันอยางแรงกลาและ

ยอมรับตอเปาหมายและคานิยมของ 
ธนาคารทหารไทย 
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ขอ รายละเอียด ความคิดเห็น 
เห็นดวย 
มากท่ีสุด 

เห็นดวย
มาก 

เฉยๆ เห็นดวย
นอย 

เห็นดวย
นอยมาก 

5.2 ทานมีความเต็มใจท่ีจะทุมเทความ
พยายามอยางเตม็ท่ีเพ่ือประโยชนของ 
ธนาคารทหารไทย เปนหลัก 

     

5.3 ทานมีความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะ
คงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพของ 
ธนาคารทหารไทย 

     

 
 
 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาองคการ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)  
ในจังหวัดเชียงใหม 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
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ประวัติผูเขียน 
 

 ชื่อ - สกุล  นางสาวภาสิริ ปญญาภ ู
  
 วัน เดือน ปเกิด  9 มกราคม 2527 
  
 ประวัติการศึกษา  สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา จากโรงเรียนปว จังหวัดนาน 
    สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2549 

ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2549 – 2553 เจาหนาท่ีลูกคาสัมพันธ ธนาคารทหารไทย 
สาขาถนนชางคลาน เชียงใหม 

 พ.ศ. 2553 – ปจจุบัน บุคคลธนกิจ ธนาคารทิสโก จํากัด 
(มหาชน) สาขาเชียงใหม 

 


