ภาคผนวก
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แบบสอบถาม
เรื่อง แรงจูงใจในการทางานของพนักงานบริษัทบริหารสิ นทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด

แบบสอบถามนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อเป็ นส่ วนหนึ่ งในการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษา หลักสู ตร
บริ ห ารธุรกิ จมหาบัณ ฑิ ต มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ข้อ มู ลจากการตอบแบบสอบถามจะนาไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น และไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการทางานของท่าน ผูศ้ ึกษาหวังเป็ นอย่าง
ยิ่ง ว่า จะได้รั บ ความอนุ เคราะห์ จ ากท่ าน และขอขอบพระคุ ณ ที่ ท่ า นกรุ ณ าสละเวลาในการตอบ
แบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้
……………………………………….…………….
แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1

ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 2

ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทางาน

ส่วนที่ 3

ข้อเสนอแนะ
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ส่ วนที่ 1

ข้ อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม

คาชี้แจง

โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่ อง  ตามความเป็ นจริง

1. เพศ


ชาย



หญิง



ต่ากว่า 26 ปี



26 – 30 ปี



31 – 35 ปี



36 – 40 ปี



41 ปี ขึ้นไป


สมรส

2. อายุ

3. สถานภาพครอบครัว


โสด



อื่น ๆ

4. ระดับการศึกษา


ต่ากว่าปริ ญญาตรี



ปริ ญญาตรี



ปริ ญญาโท



สูงกว่าปริ ญญาโท



น้อยกว่า 15,000 บาท



15,001 – 25,000 บาท



25,001 – 35,000 บาท



35,001 - 45,000 บาท



ตั้งแต่ 45,001 บาทขึ้นไป

5. รายได้ต่อเดือน

6. อายุการทางาน


น้อยกว่า 1 ปี



1 – 3 ปี



4 – 6 ปี



7 – 10 ปี



10 ปี ขึ้นไป
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ส่ วนที่ 2

ข้ อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่ อแรงจูงใจในการทางาน

คาชี้แจง

โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่ องระดับแรงจูงใจในการทางานที่ท่านพิจารณาว่ า

ตรงตามความเป็ นจริง หรือใกล้ เคียงความรู้ สึกท่ านมากที่สุดเพียงคาตอบเดียว
ระดับแรงจูงใจ
รายละเอียดของปัจจัย

มาก
ที่สุด

กลุ่มที่ 1 ปัจจัยจูงใจ
1. ด้ านความสาเร็จในการทางาน
1.1 ท่านได้ใช้ความรู ้ความสามารถที่มีอยูใ่ นการทางาน
จนสาเร็จ ทาให้ท่านตั้งใจและอยากทางานต่อไป
1.2 ผลสาเร็ จของงานเป็ นไปตามที่คาดหวัง ทาให้ท่านมี
ความภูมิใจกับงานที่ทา
1.3 ท่านมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ และแก้ไขปั ญหาที่
เกิดขึ้นระหว่างการทางาน ทาให้ท่านอยากทางานอยูก่ บั
บริ ษทั ต่อไป
1.4 ท่านรู ้สึกว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของความสาเร็ จของงาน
ทาให้ท่านเห็นคุณค่าในตนเอง และอยากทางานต่อไป
2. ด้ านการได้ รับการยอมรับนับถือ
2.1 ท่านได้รับคายกย่องชมเชยจากหัวหน้าเมื่อมีผลการ
ทางานทีด่ ี ทาให้ท่านภูมิใจและต้องการทางานต่อไป
2.2 ท่านได้รับคายกย่องชมเชยจากเพื่อนร่ วมงานเมื่อ มี
ผลการทางานดี ท าให้ท่ านภู มิ ใจและต้อ งการท างาน
ต่อไป
2.3 เพื่อนร่ วมงานยอมรับ และไว้วางใจในการทางาน
ของท่าน ทาให้ท่านภูมิใจและต้องการทางานต่อไป
2.4 หัวหน้าไว้วางใจ และมอบหมายงานที่สาคัญให้ทา
เสมอ ทาให้ท่านภูมิใจ และตั้งใจทางาน
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มาก

ปาน น้ อย
กลาง

น้ อย
ที่สุด

ระดับแรงจูงใจ
รายละเอียดของปัจจัย

มาก
ที่สุด

3. ด้ านลักษณะของงานที่น่าสนใจ
3.1 งานที่ทาอยูม่ ีความน่าสนใจ และเป็ นงานที่ทา้ ทาย
ความสามารถ ทาให้ท่านเกิดแรงจูงใจในการทางาน
3.2 งานที่ ท่ านทาอยู่เป็ นงานที่ เหมาะสมกับความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์ ทาให้ท่านมุ่งมัน่ ที่
จะทางานต่อไป
3.3 งานที่ท่านทาอยูเ่ ป็ นงานที่ตรงกับความถนัดของ
ท่าน ทาให้ท่านรักและสนุกสนานกับงานที่ทา
3.4 งานที่ ท่ า นท าอยู่เป็ นงานที่ น่ า ภาคภู มิ ใ จ และ
สาคัญต่อบริ ษทั
4. ด้ านความรับผิดชอบ
4.1 ท่านทราบถึงขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของท่านเป็ นอย่างดี ทาให้ท่านทางานอย่างมีความสุข
4.2 ท่านมีอิสระในการคิดแก้ไขปั ญหา และปรับปรุ ง
การทางาน ทาให้ท่านภูมิใจในหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ
4.3 ท่ า นมี ค วามมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะท างานให้ เสร็ จ ตาม
เป้ าหมายที่ต้งั ไว้เสมอ
4.4 ท่ านมี โ อกาสได้แ สดงความสามารถในงานที่
ได้รับ มอบหมาย/รั บ ผิดชอบอย่างเต็ม ที่ ทาให้ท่ าน
ภาคภูมิใจในงานที่ทา
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มาก

ปาน น้ อย
กลาง

น้ อย
ที่สุด

ระดับแรงจูงใจ
รายละเอียดของปัจจัย

มาก
ที่สุด

5. ความก้ าวหน้ า
5.1 มีโอกาสในการเลื่อนตาแหน่งหน้าที่การงานสู งขึ้น
เมื่ อ งานที่ทาประสบความสาเร็ จ ทาให้ท่านมุ่ งมั่นใน
การทางาน
5.2 การที่ ท่ านท างานที่ บ ริ ษ ัท นี้ ท าให้ท่ านได้เรี ยนรู ้
ทักษะ และประสบการณ์ จากงานของท่าน ทาให้ท่าน
สนุกสนานกับงานที่ทา
5.3 มีโอกาสได้เข้ารับการฝึ กอบรมสัมมนา เพือ่ เพิม่ พูน
ความรู ้ ความสามารถ ทาให้ท่านต้องการทางานต่อไป
5.4 มี โอ ก าส ใน ก ารโยก ย้ า ยง าน ต าม ค วาม รู ้
ความสามารถ ทาให้ท่านมุ่งมัน่ และตั้งใจทางานต่อไป
กลุ่มที่ 2 ปัจจัยคา้ จุน
6. ด้ านนโยบายการบริหารของบริษัท
6.1 บริ ษทั ของท่านมีนโยบาย/เป้ าหมายในการทางานที่
ชัดเจน ทาให้ท่านต้องการทางานต่อไป
6.2 นโยบายที่ บริ ษทั ประกาศส่ วนใหญ่เอื้ อประโยชน์
ให้แก่พนักงาน และบริ ษทั ทาให้ท่านต้องการทางาน
ต่อไป
6.3 บริ ษทั มี การชี้ แจงนโยบายให้ท ราบทั่วถึ ง และมี
ความชัดเจนในการปฏิบตั ิ ทาให้ท่านต้องการทางาน
ต่อไป
6.4 บริ ษ ัท มี ก ฎระเบี ย บ ข้อ บัง คับ ในการท างานที่
เหมาะสม ทาให้ท่านมุ่งมัน่ และตั้งใจทางานต่อไป
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มาก

ปาน น้ อย
กลาง

น้ อย
ที่สุด

ระดับแรงจูงใจ
รายละเอียดของปัจจัย

มาก
ที่สุด

7. ด้ านการปกครองบังคับบัญชา
7.1 หัวหน้า มี การกระจายงานตามความรับ ผิด ชอบ
อย่างเหมาะสม ทาให้ท่านมีความสุขกับงานที่ทา
7.2 หัวหน้าสัง่ งาน หรื อมอบหมายงานได้อย่างชัดเจน
ทาให้ท่านมีความสุขกับงานที่ทา
7.3 หัวหน้ามี ความรอบรู ้ แก้ไขปั ญหา และปรับปรุ ง
งานได้อ ย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ทาให้ท่านมี ความตั้งใจ
และต้องการทางานต่อไป
7.4 ท่านได้รับความยุติธรรมและเอาใจใส่ในเรื่ องงาน
จากหั ว หน้ า เสมอ ท าให้ ท่ า นมี ค วามตั้ง ใจ และ
ต้องการทางานต่อไป
8. ด้ านความสั ม พั น ธ์ ข องหั ว หน้ า และเพื่ อ น
ร่ วมงาน
8.1 หัวหน้าแสดงความจริ งใจ/เป็ นกันเองต่อท่าน ทา
ให้ท่านต้องการทางานต่อไป
8.2 หั ว หน้ า เต็ ม ใจให้ ค าปรึ ก ษาปั ญหางาน และ
ส่ ว นตัว แก่ ท่ าน ท าให้ท่ านมุ่ งมั่น และตั้งใจท างาน
ต่อไป
8.3 เพื่อนร่ วมงานให้คาปรึ กษาหารื อระหว่างกัน เมื่อ
พบปั ญหาในการทางาน ทาให้ท่านมุ่งมั่น และตั้งใจ
ทางานต่อไป
8.4 เพื่อนร่ วมงานของท่านร่ วมมื อกันเพื่อ ทางานให้
สาเร็ จตามเป้ าหมาย ทาให้ท่านรักและสนุ กสนานกับ
งานที่ทา
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มาก

ปาน น้ อย
กลาง

น้ อย
ที่สุด

ระดับแรงจูงใจ
รายละเอียดของปัจจัย

มาก
ที่สุด

9. สภาพการทางาน
9.1 สถานที่ทางานมีความเหมาะสมในการทางาน ทา
ให้ท่านเกิดแรงจูงใจในการทางาน
9.2 สถานที่ทางานเป็ นระเบียบเรี ยบร้อ ย สวยงาม ทา
ให้ท่านตั้งใจทางาน
9.3 สถานที่ ท างานมี ค วามปลอดภัย ท าให้ท่ า นรู ้สึ ก
ปลอดภัย และต้องการทางานต่อไป
9.4 จานวนชัว่ โมงทางานต่อวันมีความเหมาะสม ทาให้
ท่านมีความสุขกับงานที่ทา
10. ด้ านรายได้ และสวัสดิการ
10.1 รายได้เหมาะสมกับ ความรู ้ และความสามารถ
ของท่าน ทาให้ท่านต้องการทางานต่อไป
10.2 รายได้เหมาะสมกับปริ มาณงานที่ท่านรับผิดชอบ
ทาให้ท่านต้องการทางานต่อไป
10.3 เงิน โบนัสประจาปี มี ความเหมาะสม ท าให้ท่าน
มุ่งมัน่ และเกิดแรงจูงใจในการทางาน
10.4 สวัส ดิ ก ารต่ าง ๆ เช่ น การอบรมสั ม มนา การ
พักผ่อนประจาปี มีความเหมาะสม ทาให้ท่านต้อ งการ
ทางานต่อไป
11. ด้ านความมั่นคงในการทางาน
11.1 ความมัน่ คงในตาแหน่ งหน้าที่ของท่าน ทาให้ท่าน
ต้องการทางานต่อไป
11.2 ความมัน่ คงของบริ ษทั ทาให้ท่านต้องการทางาน
ต่อไป
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มาก

ปาน น้ อย
กลาง

น้ อย
ที่สุด

ระดับแรงจูงใจ
รายละเอียดของปัจจัย

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน น้ อย
กลาง

น้ อย
ที่สุด

12. ด้ านตาแหน่ งงาน
12.1 ครอบครัวของท่ านยอมรับในอาชี พ หน้าที่ การ
งานของท่าน ทาให้ท่านภูมิใจ และมุ่งมัน่ ที่จะทางาน
ต่อไป
12.2 เพือ่ น และคนรู ้จกั ใกล้ชิดยอมรับในอาชีพ หน้าที่
การงานของท่ า น ท าให้ ท่ า นภู มิ ใ จ และมุ่ ง มั่น ที่ จ ะ
ทางานต่อไป
12.3 สังคมทัว่ ไปยอมรับในอาชีพ หน้าที่การงานของ
ท่าน ทาให้ท่านภูมิใจ และมุ่งมัน่ ที่จะทางานต่อไป
ส่ วนที่ 3 ข้ อเสนอแนะ (ถ้ ามี)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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ประวัติผ้ เู ขียน
ชื่อ – นามสกุล

นางสาวณัฐชานันท์ พิสุทธิโยธิน

วัน เดือน ปี เกิด

23 กุมภาพันธ์ 2514

ประวัติการศึกษา

ปี การศึกษา 2535 บริ หารธุรกิจ สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยสยาม
ปี การศึกษา 2542 ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประสบการณ์ทางาน

พ.ศ. 2541 – ปั จจุบนั บริ ษทั บริ หารสินทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ 7
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