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แบบสอบถาม 
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อองค์กร 

ของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สังกัดส านักงานเขตล าปาง 
 

ค าชี้แจง 
แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต                    

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิต                  
การท างานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สังกัดส านักงาน
เขตล าปาง 

ผู้วิจัยขอความร่วมมือจากผู้ตอบแบบสอบถามในการให้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
มากที่สุด และขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความร่วมมือสละเวลาในการตอบแบบสอบถามทั้งนี้
แบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ส่วนดังนี้ 
          สว่นที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
          สว่นที่  2 คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
                      สังกัดส านักงาน เขตล าปาง 

ส่วนที่  3 ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
                      สังกัดส านักงาน เขตล าปาง 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 
 
 
 

นายกิตติพงค์ สุวรรณมาโจ 
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
           สังกัดส านักงานเขตล าปาง 
 

ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย ( ) ลงในช่อง        หน้าค าตอบกับความเป็นจริงมากที่สุด 
 

1. เพศ 
     1)  ชาย        2)  หญิง 
 
2. อายุ 
    1)   20-30 ปี                                    2)  31-40 ปี 
    3)   41-50 ปี                                    4)  51-60 ปี 
             
3. การศึกษา 
    1)  ต่ ากว่าปริญญาตรี      2)  ปริญญาตรี 
    3)  ปริญญาโท         4)  ปริญญาโทข้ึนไป 
 
4. ต าแหน่งงาน 
   1)   เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน                         2)   เจ้าหน้าที่อาวุโส/ซุปเปอร์ไวเซอร์                                                  
   3)   หัวหน้าส่วน/ผู้ช่วยรองผู้จัดการ   4)   รองผู้จัดการ 
   5)   รองผู้อ านวยการฝ่าย/ผู้จัดการ    6)   ผู้จัดการส านัก/ผู้อ านวยการฝ่าย 
 
5. รายได้ 
   1)   10,001-20,000 บาท      2)  20,001-30,000 บาท 
   3)   30,001-40,000 บาท                      4)  40,001-50,000 บาท 
   5)   มากกว่า 50,001 บาทขึ้นไป 
 
6. ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
   1)          น้อยกว่า 1 ปี                                                2)          1-10 ปี 
   3)          11-20 ปี                                                       4)          20 ปีขึ้นไป 
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ส่วนที ่2 คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
          สังกัดส านักงานเขตล าปาง 
ค าชี้แจง โปรดระบุค าตอบหรือท าเครื่องหมาย () ในช่อง        ท่ีตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
 

คุณภาพชีวิตการท างาน 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านรายได้และ ค่าตอบแทนที่ยุติธรรม      
1. ท่านได้รับรายได้หรือค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของท่าน 

     

2. ท่านได้รับรายได้หรือค่าตอบแทนที่เหมาะสม                                  
กับงานท่ีท่านปฏิบัต ิ

     

3. ท่านพอใจรายได้และสวสัดิการที่ได้รับจากองค์กร      
4. ท่านพอใจจะท างานล่วงเวลาเพือ่ให้งานส าเร็จ                                      
แม้จะไม่ได้รับค่าล่วงเวลา 

     

ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการท างาน      
1. สถานท่ีท างานของท่านมีอุปกรณ์และเทคโนโลยเีหมาะสม
เอื้ออ านวยต่อการท างานของท่าน 

     

2. เพื่อนร่วมงานและตัวท่าน ปฏบิัติตามกฎระเบียบขององค์กร
เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเคร่งครัด 

     

3. องค์กรของท่านมีการเตรียมพรอ้มส าหรบัการป้องกันความ
เสี่ยงในการปฏิบัติงาน เช่น โจรกรรม อัคคีภัย วาตภัย เป็นต้น 

     

4. สถานท่ีท างานของท่านมีบรรยากาศท่ีดีและเอื้อต่อการท างาน
อย่างมีความสุข 

     

ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนกังาน      
1. ท่านได้รับการพัฒนาความรู้ใหม่จากการท างานอยู่เสมอ      
2. องค์กรสนับสนุนการพัฒนาความรู้ให้แก่ท่านโดยมีการจัด
อบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

     

3. องค์กรของท่านเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีโอกาส                      
ในการศึกษาต่อ 

     

4. องค์กรของท่านมีแหล่งค้นคว้าข้อมูลข่าวสาร                                     
ที่สามารถค้นหาได้สะดวกรวดเร็ว 

     

ด้านความก้าวหน้าและ ความมั่นคงในอาชีพ      
1. หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานของท่านสนับสนุนและส่งเสริม
ท่านให้ก้าวไปสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 

     

2. มีโครงสร้างขององค์กรที่เอื้อต่อความก้าวหน้า                                 
ในต าแหน่งท่ีสูงขึ้นตามล าดับ 

     

3. ท่านมั่นใจว่าองค์การของท่านมีความมั่นคง                                    
ท าให้สามารถปฏิบัติงานจนเกษียณอายุได ้

     

4. องค์กรมีเกณฑ์พิจารณาเลื่อนต าแหน่งที่ชัดเจน      
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คุณภาพชีวิตการท างาน 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านความสัมพันธก์ับเพ่ือนร่วมงาน      
1. ท่านและเพื่อนร่วมงาน มีการแลกเปลีย่นความคดิเห็นร่วมกัน
อยู่เสมอ 

     

2. หัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน รับฟงัความคิดเห็นของท่าน      
3. เพื่อนร่วมงานให้ความเคารพสทิธิส่วนบุคคลซึ่งกันและกัน      
4. องค์กรของท่านมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นอยูเ่สมอ      
ด้านความเสมอภาคและ ความยติุธรรมในองค์การ      
1. ท่านได้รับความยุติธรรมในการประเมินผลการท างานประจ าปี
ตามผลงาน 

     

2. ผู้บริหารรับฟังความคดิเห็น ปญัหา และด าเนินการแก้ไข 
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ใตบ้ังคับบัญชา 

     

3.  ผู้บริหารของท่านให้ความเสมอภาคในการท างาน      
4. ท่านได้รับความไมเ่ป็นธรรมในการขึ้นเงินเดือนประจ าปี               
และการขึ้นต าแหน่ง ทั้งที่ท่านท างานเต็มความสามารถ 

     

ด้านความสมดุลของชีวิตการท างาน      
1. ท่านมีเวลาเพียงพอส าหรับการปฏิบัติงานในแต่ละวัน      
2. ท่านรู้สึกว่าการท างานล่วงเวลาท าให้ความสัมพันธ์                 
ระหว่างท่านกับครอบครัว มีความผูกพันกันน้อยลง 

     

3. ท่านมีโอกาสลาพักผ่อนหรือลากิจไปท าธุระส่วนตัวได้                 
อย่างเหมาะสม 

     

4. สมาชิกในครอบครัวมคีวามเข้าใจต่อการท างานของท่าน      
ด้านความภูมิใจในองค์การ      
1. การท างานในองค์กรนี้ท าให้ท่านและครอบครัว                              
มีความเป็นอยู่ทีด่ีขึ้น 

     

2. การท างานในองค์กรนี้ท าให้ท่านเป็นที่ยอมรับ                                
และนับถือของบุคคลในสังคม 

     

3. ท่านมีความภาคภูมิใจท่ีได้เป็นพนักงานขององค์กรนี้      
4. ท่านพร้อมท่ีจะรักษาช่ือเสียงขององค์กรนี้ด้วยความเตม็ใจ      
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ส่วนที ่3 ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
           สังกัดส านักงานเขตล าปาง 
ค าชี้แจง โปรดระบุค าตอบหรือท าเครื่องหมาย ( )ในช่อง      ที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 

ความผูกพันต่อองค์กร 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและ ค่านิยมขององค์การ      
1. ท่านมีความคิดเห็นสอดคล้องกับนโยบายขององค์การ      
2. เป้าหมายการปฏิบตัิงานในองค์การสอดคล้องกับแนวคิดของ
ท่าน 

     

3. ท่านเห็นว่าการบริหารงานขององค์การเป็นการบริหารงานท่ี
เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

     

4. ค่านิยมองค์การเป็นสิ่งที่ท่านเหน็ด้วยและยอมรับ                      
5. นโยบายและเป้าหมายตา่งๆ ขององค์การเป็นสิ่งท่ีเลื่อนลอย      
ความเต็มใจที่จะทุ่มเทในการท างานอย่างเต็มที่เพ่ือองค์การ      
1. เมื่อไดร้ับมอบหมายงาน ท่านจะทุ่มเทเพ่ือให้งานนั้นบรรลุ
เป้าหมาย 

     

2. ท่านพร้อมท่ีจะอุทิศแรงกายและแรงใจในการปฏิบตัิงานเพื่อ
ความเจรญิก้าวหน้าขององค์การ 

     

3. เมื่อพบอุปสรรคในการท างานท่านจะหยุดท างานนั้นทันท ี      
4. ท่านปล่อยให้งานท่ีได้รับมอบหมายไม่เสร็จทันเวลาโดยมักจะ
คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาในการท างาน 

     

ความต้องการอย่างเด็ดเด่ียวที่จะเป็นสมาชกิขององค์การต่อไป      
1. ท่านมีความเช่ือมั่นในการท างานกับองค์การ      
2. หากท่านมีโอกาสเปลี่ยนงานท่านคิดว่าจะประสบความส าเร็จ
และมีความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงานมากกว่าท่ีเป็นอยู่
ในปัจจุบัน 

     

3. ท่านพร้อมจะเปลี่ยนงานทันทีหากมีโอกาสที่ดีกว่าทีเ่ดิม      
4. ท่านคิดอยู่เสมอว่าการตดัสินใจท างานท่ีองค์กรนี้เป็นการ
ตัดสินใจทีผ่ิดพลาด 

     

ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………….……………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………….……………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………….……………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………….……………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………….……………………………………………………………….…………… 

ขอขอบคุณอย่างยิ่งที่กรุณาเสียสละเวลาเพ่ือตอบแบบสอบถาม 

  


