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แบบสอบถามเพื&อการศึกษา 

 

 เรื&อง ความสัมพนัระหว่างรูปแบบภาวะผู้นํา 

กบัความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน บริษัท แปลน  เอสเตท จํากดั 

คําชีLแจง 

 แบบสอบถามฉบบันี| เป็นแบบสอบถามที(จดัทาํขึ|นสาํหรับการศึกษาวจิยั  เพื(อการคน้ควา้

อิสระในหลกัสูตรการศึกษาระดบัปริญญาโท    วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต       สาขาวชิาการจดัการ

ทรัพยากรมนุษย ์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

 แบบสอบถามฉบบันี|นอกจากเป็นส่วนหนึ(งของการศึกษาวจิยัแลว้ ทั|งนี|ผลที(ไดจ้ากการ

ศึกษาวจิยัจะทาํใหท้ราบถึง ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบภาวะผูน้าํกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของ

พนกังาน เพื(อใชเ้ป็นแนวทางสาํหรับวางแผนในการพฒันารูปแบบภาวะผูน้าํของผูบ้งัคบับญัชาใน

องคก์ร เพื(อเพิ(มระดบัความผกูพนัที(พนกังานมีต่อองคก์ร โดย แบบสอบถามนี|  แบ่งออกเป็น 3 ส่วน

ดงันี|  

  

 ส่วนที( 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ส่วนที( 2 ขอ้คาํถามเกี(ยวกบัรูปแบบภาวะผูน้าํของผูบ้งัคบับญัชาตามการรับรู้ของพนกังาน 

 ส่วนที( 3 ขอ้คาํถามเกี(ยวกบัระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน 

 

 สาํหรับขอ้มูลต่าง ๆ ที(ไดม้า ผูศึ้กษาวจิยัจะนาํไปใชใ้นทางวชิาการเท่านั|น จึงขอความกรุณา

ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ช่วยตอบแบบสอบถามดว้ยขอ้มูลที(เป็นจริงใหไ้ดม้ากที(สุด โดยผูว้จิยั

หวงัวา่จะไดรั้บความร่วมมือจากท่านเป็นอยา่งดี จึงขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งยิ(ง ที(ไดก้รุณาสละ

เวลาอนัมีค่าของท่านในการตอบแบบสอบถามในครั| งนี|  
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คาํชี|แจง  โปรดทาํเครื(องหมาย � ลงใน � หนา้หวัขอ้ในช่องวา่ง ขอ้ 1-6 ที(ตรงกบัขอ้มูล

 ส่วนตวัท่านมากที(สุด 

ส่วนที( 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

1. เพศ  

 1. � ชาย  2. � หญิง  

2. อายตุวั  

 1. � 20 -30 ปี  2. � 31-40 ปี  3. � 40-50 ปี  4. � 50 ปีขึ|นไป  

3. อายงุาน  

 1. � 1-5 ปี  2. � 6 -10 ปี  3. � 11-15 ปี  4. � 16-20 ปี  

 5. � มากกวา่ 20 ปี (โปรดระบุ.............) 

4. ระดบัการศึกษา 

 1. � ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั|นสูง (ปวส.)หรือเทียบเท่า  

 2. � ปริญญาตรี 

 3. � ปริญญาโท 

 4. � ปริญญาเอก 

 5. � อื(นๆ.................................. 

5. สถานภาพสมรส  

 1. � โสด  2. � สมรสแลว้   3. � หมา้ย  4. � หยา่ร้าง 

6. ระดบัตาํแหน่ง 

 1. � พนกังานระดบัปฏิบติัการ  

 2. � พนกังานระดบับงัคบับญัชา 

 3. � พนกังานระดบัจดัการ (ผูจ้ดัการแผนกขึ|นไป) 

7. ระดบัขั|นเงินเดือน  

 1. � ตํ(ากวา่ 15,000 บาท   4. � 35,001 – 45,000 บาท 

 2. � 15,001 – 25,000 บาท  5. � 45,001 บาทขึ|นไป 

 3. � 25,001 – 35,000 บาท 
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ส่วนที& 2 ข้อคําถามเกี&ยวกบัรูปแบบภาวะผู้นําของผู้บังคับบัญชาตามการรับรู้ของพนักงาน 

คําชีLแจง ใหท้่านทาํเครื(องหมาย  � ลงในช่องระดบัความคิดเห็น ที(ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 

 

ขอ้ รายการ 

ระดบัความเห็น 

มาก
ที(สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ที(สุด 

5 4 3 2 1 
 
1 ผูบ้งัคบับญัชาของท่านเป็นผูก้าํหนดแนว

ทางการทาํงานใหห้น่วยงาน 
     

2 คาํชี|ขาดของผูบ้งัคบับญัชาถือเป็นขอ้
สิ|นสุด 

     

3 ผูบ้งัคบับญัชาของท่านเป็นผูต้ดัสินใจดว้ย
ตวัเองในทุกกรณี 

     

4 ผูบ้งัคบับญัชาของท่านเนน้การควบคุมงาน
เพื(อใหพ้นกังานทาํงานหนกัและมุ่งสู่
เป้าหมายที(กาํหนด 

     

5 ผูบ้งัคบับญัชามกักดดนัในการทาํงาน
เพื(อใหง้านสาํเร็จ 

     

6 ผูบ้งัคบับญัชาของท่านใหค้วามสาํคญักบั
ท่านในฐานะคนทาํงานนอ้ยมาก ส่วนใหญ่
ใหค้วามสาํคญักบัความสาํเร็จของงาน 

     

7 ผูบ้งัคบับญัชาของท่านเป็นผูชี้|ขาดและ
ตดัสินปัญหา เพื(อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไป
อยา่งรวดเร็ว 

     

8 ผูบ้งัคบับญัชาของท่านเนน้การใชอ้าํนาจ
ในการชี|ขาดและตดัสินปัญหาเพื(อมิใหก้าร
ปฏิบติังานล่าชา้ 
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9 ผูบ้งัคบับญัชาของท่านยนิดีรับฟังความ
คิดเห็นของผูป้ฏิบติังานในหน่วยงาน 

     

10 ผูบ้งัคบับญัชาของท่านรับฟังความคิดเห็น
ของผูอื้(นเสมอ เพราะหวัหนา้งานของท่าน
คาํนึงถึงความรู้สึกและความตอ้งการของ
ผูอื้(นเป็นสาํคญั 

     

11 หากตอ้งแสดงความคิดเห็นผูบ้งัคบับญัชา
ของท่านตอ้งการให้ผูป้ฏิบติังานเห็นชอบ
ดว้ย 

     

12 ผูบ้งัคบับญัชาของท่านพยายามไม่เป็นผู ้
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ แต่หากมีขอ้ขดัแยง้
เกิดขึ|นก็ไม่พยายามทาํลายความรู้สึกของ
แต่ละฝ่าย 

     

13 การตดัสินใจของผูบ้งัคบับญัชาของท่าน
คาํนึงถึงความรู้สึกของคนกลุ่มใหญ่ในที(
ทาํงาน 

     

14 ผูบ้งัคบับญัชาของท่านพยายามพดูให้
ผูป้ฏิบติังานรู้สึกดีเพื(อใหพ้วกเคา้มี
กาํลงัใจในการทาํงาน 

     

15 การแสดงความคิดเห็นของผูบ้งัคบับญัชา
ของท่านมกัเป็นไปตามเสียงขา้งมากใน
หน่วยงาน 

     

16 ผูบ้งัคบับญัชาของท่านตอ้งการทราบ
ความเห็นของทุกคนก่อนการตดัสินใจ 
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ส่วนที& 3 ข้อคําถามเกี&ยวกบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน 

คําชีLแจง  คาํชี|แจง ขอใหท้่านพิจารณาขอ้คาํถามต่อไปนี|แลว้ใหท้่านทาํเครื(องหมาย � ลงในขอ้

คาํถามที(ตรงกบัความรู้สึกหรือใกลเ้คียงกบัความคิดเห็นของท่านมากที(สุด ณ.ปัจจุบนั 

 

ขอ้ รายการ 

ระดบัความเห็น 

มาก

ที(สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอ้ย 

นอ้ย

ที(สุด 

5 4 3 2 1 

 

1 ท่านจะทาํงานที(บริษทั แปลน เอสเตท 

จาํกดั จนเกษียณ 

     

2 ท่านจะปฏิบติังานที(ไดรั้บมอบหมายอยา่ง

เตม็ความสามารถเพื(อความสําเร็จของ

องคก์าร 

     

3 ท่านเตม็ใจที(จะปฏิบติังานแมว้า่งานนั|น

ไม่ไดอ้ยูใ่นความรับผิดชอบของท่าน 

     

4 ท่านรู้สึกพอใจที(ไดท้าํงานในบริษทั แห่งนี|       

5 ท่านเตม็ใจที(จะทาํงานต่อจนเสร็จแมว้า่จะ

เลิกงานแลว้ 

     

6 ท่านทุ่มเทความพยายามที(จะทาํงานใหดี้

ที(สุดเพื(อเป้าหมายของบริษทั 

     

7 ท่านไม่คิดจะลาออกจากบริษทั นี| เพราะ

ความผกูพนัเหมือนครอบครัวเดียวกนั 

     

 8 ท่านมีความภูมิใจที(ไดท้าํงานกบับริษทันี|       

9 ท่านรู้สึกผดิที(ลากออกจากบริษทั นี|  แม้

ไดรั้บขอ้เสนอใหม่ที(ดีกวา่ 
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10 ท่านจะไม่ลาออกจากบริษทัแห่งนี|  เพราะ

ผลตอบแทนที(สูงกวา่ที(อื(น 

     

11 การที(ท่านมีการดาํรงที(ชีวิตที(น่าพอใจใน

ปัจจุบนัเพราะรายไดจ้ากบริษทันี| ที(ท่า

ทาํงานอยู ่

     

12 ท่านรู้สึกวา่บริษทันี|ไดใ้หโ้อกาศ

ผูป้ฏิบติังานไดท้าํงานตามความถนดั 

     

13 ความผกูพนักบับริษทันี| เกิดจากการได้

ทาํงานที(ตรงกบัความรู้ความสามารถและ

ความกา้วหนา้ในอาชีพ 

     

14 ท่านเชื(อมั(นวา่ทาํงานอยูใ่นบริษทั นี|จะช่วย

ใหท้่านไดพ้ฒันาศกัยภาพและ

ความสามารถของตนเองไดถึ้งขั|นสูงสุด 

     

15 ท่านไม่คิดวา่หน่วยงานอื(นจะให้

ค่าตอบแทนดีเท่ากบับริษทั นี|  

     

16 ท่านจะไม่ไปทาํงานในที(ใหม่ที(มีรายได้

ดีกวา่ขณะนี|  เพราะท่านรู้สึกวา่ตวัเองได้

ทาํงานที(ท่านชอบและตรงตามความถนดั

ของท่านแลว้ 

     

 

17 นโยบายการบริหารงานของบริษทันี|

สอดคลอ้งและตรงตามความตอ้งการของ

ท่าน 

     

18 ท่านมกัจะชกัชวนเพื(อนฝงูใหม้าทาํงาน

ร่วมกบั บริษทั แห่งนี| เพราะศรัทธา
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เป้าหมายและนโยบาย 

19 เมื(อมีบุคคลกล่าวถึงบริษทัแห่งนี|แบบเสีย 

ๆ หาย ๆท่านจะรีบชี|แจงกล่าวแกท้นัที 

 

     

20 ท่านมกัพดูถึงคุณงานความดีของบริษทั

แห่งนี| ใหเ้พื(อน ๆ ฟัง 

     

 

21 

 

ท่านรู้สึกวา่ คาํวา่เพื(อนในบริษทันี| มี

ความหมายต่อท่านอยา่งมาก 

     

22 ท่านเตม็ใจที(จะปฏิบติัตามนโยบายของ

บริษทั 

     

23 ท่านคิดวา่ถา้บริษทัอยูไ่ด ้ท่านก็จะอยูไ่ด ้      

24 ท่านภูมิใจที(จะบอกใคร ๆ วา่ท่านทาํงานที(

บริษทัแห่งนี|  

     

 

 

ส่วนที& 4 ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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


