
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก  แบบสอบถาม 

 

เร่ือง ความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน)  จังหวัดสมุทรสาคร 

 

คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพ่ือประโยชนในการศึกษาคนควาแบบอิสระของ

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจสําหรับผูบริหาร (EX-MBA) คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพัน

ของพนักงานธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร ผูศึกษาจึงใครขอความรวมมือ

จากทานในการตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง แบบสอบถามนี้ไมมีคําตอบใดผิดหรือถูก 

ขอมูลท่ีไดรับจะนําไปใชในการประกอบการศึกษาคนควาแบบอิสระเทานั้นขอรับรองวาความ

คิดเห็นและขอมูลท้ังหมดท่ีทานตอบจะถือเปนความลับไมมีผลกระทบใดๆ ตอการทํางานของทาน 

โดยจะนําเสนอขอมูลโดยสวนรวมท่ีไดจากการวิเคราะหแลวเทานั้น ผูศึกษาขอขอบพระคุณทุกทาน

ท่ีกรุณาใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นอันเปนประโยชนตอ

การศึกษาในครั้งนี้ 

คําแนะนํา แบบสอบถามชุดนี้แบงเปน 3  สวน (โปรดตอบใหครบทุกขอ) 

  สวนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ขอมูลสวนตัว จํานวน 7 ขอ 

  สวนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอ   

              องคการ จํานวน 28 ขอ 

  สวนท่ี 3 ปญหาและขอเสนอแนะ 

 

สวนที ่1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
โปรดใสเครื่องหมาย  � ลงในชอง � หมายเลขหนาขอความท่ีตรงกับขอมูลคุณสมบัติของทาน 

 

1. เพศ 
 � (1)ชาย     � (2) หญิง 
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2. อาย ุ
� (1)  21-30 ป     � (2)  31-40 ป    

� (3)  41-50 ป    � (4)  51-60 ป 

3. สถานะภาพ                  

 � (1) โสด    (2)  สมรส 

� (3)  หยา     �(4)  หมาย 
4. ระดับการศึกษา 

 � (1) ประถมศึกษา   � (2) มัธยมศึกษา/ปวช.  

 � (3) อนุปริญญา/ปวส.    � (4) ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

� (5) ปริญญาโท   � (6) สูงกวาปริญญาโทขึ้นไป 

5. อายุการทํางาน 

� (1) ไมเกิน 1 ป   � (2)  1- 5 ป  

� (3)  6 - 10 ป     � (4) 11 - 15 ป 

� (5) 16 - 20 ป    � (6) 21 ปขึ้นไป 
6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 � (1) ไมเกิน 10,000 บาท    � (2) 10,001-20,000 บาท 

 � (3) 20,001-30,000 บาท  � (4) 30,001-40,000 บาท  

 � (5) 40,001-50,000 บาท   � (6) 50,001 บาทขึ้นไป 

7. ตําแหนง 

 � (1) ผูบริหารหนวยงาน  � (2) เจาหนาท่ีบริหารดานบริการลูกคา  

� (3) เจาหนาท่ีบริการลูกคา  � (4) เจาหนาท่ีบริหารดานสินเช่ือ 

� (5) เจาหนาท่ีสินเช่ือ   � (6) เจาหนาท่ัวไป 

 

 
 
 
 
 
 



 88

 

 

 

 

สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอความผูกพันของพนักงานผูตอบ
แบบสอบถาม  
โปรดใสเครื่องหมาย  � ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

 

ขอความ 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นดวย 

มากที่สุด 

 

เห็นดวย

มาก 

 

เฉย ๆ 

 

เห็นดวย

นอย 

 

 

เห็นดวย

นอยมาก 

 

5 4 3 2 1 

1) ดานองคการ   

 
1.1 มีการถายทอดนโยบาย และกลยุทธให 

กับทุกแผนก และฝายท่ีทํางานอยางชัดเจน      

1.2 มีการเปดโอกาสใหพนกังานแสดงความ

คิดเห็นรับฟงความคิดเห็นและเปดโอกาสให

พนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจในงาน          

1.3 มีการกําหนดนโยบายกลยุทธและ

จัดระบบวิธีการทํางานอยางเปนมาตรฐาน

สอดคลองและเช่ือมโยงกับนโยบายของ

องคกร      

1.4 มีการสรางสภาพแวดลอมและจัดเตรียม

อุปกรณ เครื่องมือท่ีสนับสนุนการทํางาน

อยางเหมาะสม และปลอดภัยใหกับพนักงาน      

1.5 มีการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับ

ความรูความสามารถและกําหนดกฏ ระเบียบ      
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ขอความ 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นดวย 

มากที่สุด 

 

เห็นดวย

มาก 

 

เฉย ๆ 

 

เห็นดวย

นอย 

 

 

เห็นดวย

นอยมาก 

 

5 4 3 2 1 

ขอบังคับท่ีใชเปนกรอบการทํางานอยาง

ชัดเจน และเปนธรรมกับพนักงาน 

1.6 มีการสงเสริมใหพนักงานไดเรียนรูและ

สรางสรรคส่ิงใหมๆ สามารถปรับตัวใหเขา

กับวัฒนธรรมองคการ ไดเปนอยางด ี      

1.7 มีความรูสึกตอตานเม่ือมีผูอ่ืนพูดถึง

องคการในทางเส่ือมเสีย  

 

  

 

  

2) ดานงาน  
 
2.1 ทานคิดวางานท่ีทําอยูมีความเหมาะสม

กับความรู ความสามารถ และทักษะของทาน       

2.2 ทานคิดวางานของทานทําใหมีช่ือเสียง

เกียรติยศ และไดรับการยอมรับจากสังคม      

2.3 ทานคิดวางานท่ีทานรับผิดชอบงานอยู

เหมาะสมและมีขอบขายท่ีชัดเจนสามารถใช

ความคิดในการสรางสรรคอยูเสมอ           

2.4 งานที่ทานปฏิบัติอยูทําใหทานเกิดความ

กระตือรือรนทานชอบและสนุกกับงานท่ี 

ปฏิบัตแิละรับผิดชอบอยู      

2.5 จากการทํางานท่ีผานมา ทานคิดวา ทาน

ประสบความสําเร็จและพรอมท่ีจะทุมเทเวลา

สวนตัวทํางานใหองคการแมวาจะไมไดรับ

ผลตอบแทนในการทํางาน      

2.6 บอยครัง้ท่ีทานไดนํางานกลับไปทําตอท่ี      
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ขอความ 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นดวย 

มากที่สุด 

 

เห็นดวย

มาก 

 

เฉย ๆ 

 

เห็นดวย

นอย 

 

 

เห็นดวย

นอยมาก 

 

5 4 3 2 1 

บานเพื่อสะสางงานใหสําเร็จลุลวงไปดวยด ี

2.7 ทานคิดวา ทานสามารถทํางานใหสําเร็จ

ไดไมดอยกวาความสามารถของเพื่อน

รวมงานคนอ่ืน ๆ      

3) ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย     
 

3.1 บมจ.ธนาคารกรุงไทย สามารถทําให

พนักงานรูสึกวามีความม่ันคงในอาชีพการ

ทํางาน      

3.2 บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการจัดการ

วางแผนงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ไวสําหรับแตละตําแหนงงานอยางครบถวน 

และครอบคลุมทุกหนาท่ี      

3.3 บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการกําหนด

กรอบและแนวทางในการวัดความสามารถ 

ท้ังดานองคการและพนักงานตอไตรมาส

(COMPETANCY)           

3.4 บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการประเมินการ

ปฏิบัติงาน (KPI) ของพนักงานแตละคน เพ่ือ

ใชประกอบการพิจารณาจายคาตอบ แทน ท่ี

มีความเปนธรรมและเหมาะสม           

3.5 บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการจัดทําแผน 

การฝกอบรมสงเสริมใหพนักงานมีโอกาสท่ี

จะเรียนรูเพ่ือกาวไปสูตําแหนงท่ีดีขึ้น      
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ขอความ 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นดวย 

มากที่สุด 

 

เห็นดวย

มาก 

 

เฉย ๆ 

 

เห็นดวย

นอย 

 

 

เห็นดวย

นอยมาก 

 

5 4 3 2 1 

3.6 บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการสงเสริม 

และจัดกิจกรรมการสรางสัมพันธภาพท่ีดี

ระหวางพนักงาน      

3.7 บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีการดูแลเรื่อง

สุขภาพอนามัยของพนักงานอยางเพียงพอ      

4) ดานภาวะผูนํา 

    
4.1 ผูบังคับบัญชาเปนผูเสนอความดีความ 

ชอบโดยดูจากวิธีการทํางานและผลงาน      

4.2 มีการแจงผลการประเมิน ใหพนักงาน

ไดรับทราบถึงผลการทํางานอยางสมํ่าเสมอ      

4.3 ผูบังคับบัญชามีความเปนกันเองให

คําแนะนําและแนวทางดานความกาวหนา

และการพัฒนาการทํางานใหแกพนักงาน      

4.4 ผูบังคับบัญชามีการส่ือสารถึงความคาด 

หวังในการทํางานของพนักงานใหแตละคน

ในแตละแผนกไดรับทราบ      

4.5 ผูบังคับบัญชามีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลให

ความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยแกพนักงานทุกคน          

4.6 ผูบังคับบัญชาของคุณทํางานดวยหลัก

เหตุผล รับฟงความคิดเห็นและสามารถใหคํา

ช้ีแนะและปกปองผูท่ีอยูใตผูบังคับบัญชาได      

4.7 คุณยินดีและเต็มใจท่ีจะทํางานท่ีไดรับ      
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ขอความ 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นดวย 

มากที่สุด 

 

เห็นดวย

มาก 

 

เฉย ๆ 

 

เห็นดวย

นอย 

 

 

เห็นดวย

นอยมาก 

 

5 4 3 2 1 

มอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

 
 
 
สวนที ่3  ปญหาและขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืน  ๆ

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

*** ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม*** 
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  ภาคผนวก ข 
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ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อ - สกุล    นางณัฐญา บุญย่ิงยง 

 
วัน-เดือน-ป-เกิด    9 มีนาคม 2505 

 
ภูมิลําเนา    กรุงเทพมหานคร 

 
ประวัติการศึกษา   - พ.ศ. 2521 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

  โรงเรียนศรีอยุธยา พญาไทย กรุงเทพมหานคร 

- พ.ศ. 2524 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ     

  เบ้ืองตนโรงเรียนเกริกวิทยาลัย จังหวัดสมุทรปราการ 

- พ.ศ. 2526 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

  มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร 

- พ.ศ. 2536 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต 

  คณะบริหารการจัดการ ราชภัฎนครปฐม 

 
ประวัติการทํางาน   - พ.ศ. 2531 – พ.ศ. 2542 

   พนักงานระดับ 5 ฝายสินเช่ือกอสราง 

   ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ 

- พ.ศ. 2543 – 2545 

  พนักงานระดับ 6  กองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  สาขาสมุทรสาคร 
- พ.ศ. 2546 – ปจจุบัน 

  เจาหนาท่ีอาวุโสธุรกิจและการตลาด สนับสนุนงานสินเช่ือ 

  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  สาขาสมุทรสาคร 
 
 


