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แบบสอบถามเลขที่................................. 
แบบสอบถาม 

เร่ือง  ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย 

บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด  

“ใช้สอบถามกับผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหว่าง 21 – 32 ปี” 

** ค  าช้ีแจง** 
แบบสอบถามน้ีจัดท าขึ้ นเพื่อการค้นคว้าแบบอิสระ (Independent Study) ของนักศึกษา

ปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตส าหรับผูบ้ริหารรุ่นใหม่ (Young EX-MBA) คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอ้มูลทุกอยา่งของผูต้อบแบบสอบถามจะถูกเก็บเป็นความลับ
เน่ืองจากไม่ไดร้ะบุช่ือ ที่อยูข่องผูต้อบ จึงใคร่ขอความร่วมมือท่านในการตอบแบบสอบถามตามความ
เป็นจริง ทั้งน้ีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตวัท่านเอง ขอ้มูลที่ไดรั้บจะถูกประมวลผลและเสนอในภาพรวม 
เพื่อใชเ้ป็นแหล่งขอ้มูลในการปรับปรุงการบริหารจดัการและพฒันาองคก์รเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
ทุกฝ่ายต่อไป 

 อรนนท ์ ปรังฤทธ์ิ 
แบบสอบถามน้ีมี 3 ส่วน ประกอบดว้ย 
ส่วนท่ี 1 : ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 : ขอ้มูลระดบัความพงึพอใจในการท างานของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย 

  บริษทัไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั  โดยแบ่งเป็น 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัจูงใจ และ
ปัจจยัค  ้าจุน 
ส่วนที่ 3 : ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะ 

ส่วนที ่1 : ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงใน  หรือเติมข้อความลงในช่องว่าง  

1. อาย.ุ...................................ปี      
2. โปรดระบุปีพ.ศ.ที่ท่านเกิด  25......................... 
3. เพศ    

       1. ชาย    2. หญิง 
4. สถานภาพ   

  1. โสด    2. สมรส / อยูด่ว้ยกนั 
  3. หมา้ย / หยา่ร้าง / แยกกนัอยู ่
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5. ระดบัการศึกษา   
 1. มธัยมศึกษาตอนตน้   2.มธัยมศึกษาตอนปลาย 

หรือ ปวช.  
   3. ปวส. หรือ อนุปริญญา   4. ปริญญาตรี 
   5. ปริญญาโทขึ้นไป 

6. อายงุาน (ปี)  
   1. นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5 ปี   2. 6- 10 ปี.  
   3. 11-15  ปี     4. 16-20 ปี 
   5. 21-25 ปี     6. 26 ปีขึ้นไป 

7. ต าแหน่งงาน  
   1. เจา้หนา้ที่และช่าง    2. หวัหนา้กลุ่ม (หมวกฟ้า)  
   3. ผูช่้วยผูจ้ดัการแผนก (หมวกเหลือง)  4. ผูจ้ดัการแผนก 

8. หน่วยงานที่สงักดั (ฝ่าย) 
   1. หอ้งเยน็     2. โลจิสติกส์  
   3. คลงัสินคา้     4. เพิม่ผลผลิต 
   5.จดัซ้ือ , จดัซ้ือต่างประเทศ   6. พฒันาธุรกิจ 

 7.ผลิตไก่ทอดแช่แขง็/Value Added  8. ผลิต 1  
  9. ผลิต 2     10. ผลิต 3 

   11.วศิวกรรม 1     12. วศิวกรรม 2  
   13.วศิวกรรม 3    14. ควบคุมคุณภาพ 
   15.ทรัพยากรบุคคล    16. วจิยัและพฒันา 
   17. พฒันาองคก์ร     18. ส านกังาน 
   19. บญัชี 

9. รายไดต่้อเดือน   
   1. ไม่เกิน 15,000  บาท   2.  15,000 – 25,000  บาท 

 3. 25,001 – 35,000  บาท   4. 35,001 - 45,000  บาท 
 5. 45,001 ขึ้นไป 
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ส่วนที ่2 : ข้อมูลระดับความพึงพอใจในการท างานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย  
   บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด  โดยแบ่งเป็น 2 ปัจจัย คอื ปัจจัยจูงใจ และ

ปัจจัยค า้จุน 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน   ที่ตรงกับความคดิเห็นของท่านมากทีสุ่ด เพียง 1 ค าตอบ
เท่าน้ัน    

ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) ที่ท าให้
เกิดความพึงพอใจในการท างาน 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

5 
มาก 

4 
ปานกลาง 

3 
น้อย 

2 
น้อยทีสุ่ด 

1 
ความพึงพอใจต่อความส าเร็จในการท างาน (Achievement) 
10.การไดใ้ชค้วามรู้ในการปฏิบตัิงาน      
11.การไดใ้ชค้วามสามารถเฉพาะตวัในการ
ปฏิบตัิงาน 

     

12.การตดัสินใจหรือแกไ้ขปัญหาในงาน
ของตนเองใหส้ าเร็จ 

     

13.ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จ      
14.ผลส าเร็จของงานเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก  าหนด 

     

ความพึงพอใจต่อการได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) 
15.การไดรั้บยกยอ่งชมเชยภายในองคก์ร      
16.การไดรั้บการยอมรับจากเพือ่นร่วมงาน      
17.การไดรั้บความไวว้างใจจาก
ผูบ้งัคบับญัชาในการมอบหมายงานที่
ส าคญั ๆ เสมอ 

     

ความพึงพอใจต่อลักษณะงานทีป่ฏิบัติ (The Work Itself) 
18.มีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงาน      
19.มีโอกาสแสดงความสามารถเตม็ที่ใน
การปฏิบตัิงาน 

     

20.มีโอกาสใชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์น
การปฏิบตัิงาน 
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ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) ที่ท าให้

เกิดความพึงพอใจในการท างาน 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยทีสุ่ด 

1 

21.ลกัษณะงานที่ปฎิบติัอยูเ่หมาะสมและ

เป็นงานที่ท่านถนดั 

     

22.ท่านมีความรักและภาคภูมิใจในงานที่

ปฎิบติัอยู ่

     

ความพึงพอใจต่อความรับผิดชอบ (Responsibility) 

23.ความเหมาะสมของปริมาณงานทีไ่ดรั้บ 

และและความรับผดิชอบตามต าแหน่งงาน 

     

24.การมีส่วนร่วมรับผดิชอบในการก าหนด

แผนงานและแนวทางการปฏิบตัิงาน 

     

25.การมีส่วนร่วมรับผดิชอบในการ

ปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที่

ก  าหนด 

     

ความพึงพอใจต่อความก้าวหน้า (Advancement) 

26.บริษทัใหก้ารสนบัสนุน เขา้รับการ

ฝึกอบรม สมัมนา ดูงานเพือ่เพิม่พนูความรู้

และประสบการณ์ 

     

27.ท่านไดรั้บโอกาสการสนบัสนุนให้

ศึกษาต่อในระดบัที่สูงขึ้น 

     

28.ต าแหน่งหนา้ที่งานของท่านมีโอกาส

กา้วหนา้ในสายงานอาชีพ 

     

29.การประเมินพนกังานเพือ่เล่ือนต าแหน่ง 

มีหลกัเกณฑท์ี่ชดัเจนและยตุิธรรม 

     

 



 

 

199 

 

ปัจจัยค า้จุน หรือปัจจัยอนามยั (Hygiene 
Factors) ที่ท าให้เกิดความพึงพอใจในการ
ท างาน 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยทีสุ่ด 

1 

ความพึงพอใจต่อเงินเดอืน (Salary) 
30.เงินเดือน ค่าตอบแทนที่ไดรั้บ มีความ
เหมาะสมกบัต าแหน่งงาน ความรับผดิชอบ 
และผลงาน 

     

31.การปรับเงินเดือน มีความเหมาะสมและ
ยตุิธรรม 

     

32.นโยบายการจ่ายโบนสั มีความเหมาะสม      

33.สวสัดิการต่าง ๆ ที่ไดรั้บ เช่น จ านวนวนั
ลา ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสมกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ ค่าเขา้กะ(เฉพาะผูท้ี่มีสิทธ์ิ) 
ค่าช่วยเหลืองานแต่ง–งานศพ  การประกนั
ชีวติ  ค่าตอบแทนการเกษียณอาย ุเงินกูย้มื
จากสหกรณ์ มีความเหมาะสม 

     

ความพึงพอใจต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคบับัญชา ผู้ใต้บังคบับัญชา และเพื่อนร่วมงาน 
(Interpersonal Relation Superior, Subordinate and Peers) 
34.ผูบ้งัคบับญัชามีการส่ือความถึงเป้าหมาย 
และทิศทางในการท างานเพือ่บรรลุ
เป้าหมาย 

     

35.ผูบ้งัคบับญัชาใหก้ารสนบัสนุน และให้
ความช่วยเหลือเพือ่ใหท้่านท างานไดส้ าเร็จ 

     

36.มีความไวว้างใจ เช่ือใจ และกลา้ที่จะ
ปรึกษาผูบ้งัคบับญัชา 

     

37.ผูบ้งัคบับญัชาเป็นแบบอยา่งที่ดีในการ
ท างาน และแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม 
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ปัจจัยค า้จุน หรือปัจจัยอนามยั (Hygiene 
Factors) ที่ท าให้เกิดความพึงพอใจใน
การท างาน 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

5 
มาก 

4 
ปานกลาง 

3 
น้อย 

2 
น้อยทีสุ่ด 

1 
38.ผูบ้งัคบับญัชาสร้างขวญั และก าลงัใจ
ในการท างาน และสร้างบรรยากาศใน
การท างานที่ดี 

     

39.เพือ่นร่วมงาน/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
เคารพในความคิดและความรู้สึกต่อกนั 

     

40.เพือ่นร่วมงาน/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีการ
ท างานเป็นทีม และใหค้วามช่วยเหลือซ่ึง
กนัและกนั 

     

41. ไดรั้บความร่วมมือจากเพือ่นร่วมงาน
ที่อยูห่น่วยงานอ่ืนๆ เสมอ 

     

42.มีความไวว้างใจ เช่ือใจ และกลา้ที่จะ
ปรึกษาเพือ่นร่วมงาน/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

     

ความพึงพอใจต่อต าแหน่งหน้าทีใ่นหน่วยงาน (Status) 
43.ต าแหน่งงานที่ปฏิบติัในปัจจุบนั เป็น
ต าแหน่งที่มีเกียรติ และไดรั้บการยอมรับ 

     

44.ไดรั้บความส าคญัในต าแหน่งหนา้ที่ที่
ไดรั้บมอบหมาย 

     

45.ท่านมีความพงึพอใจในต าแหน่งงาน
ปัจจุบนั 

     

ความพึงพอใจต่อนโยบายและการบริหาร (Company Policy and Administration) 

46. นโยบายและการบริหารของบริษทัมี
ความชดัเจน  

     

47.การก าหนดนโยบายและช้ีแจงให้
ทราบอยา่งทัว่ถึง โดยใชก้ารจดัการ 
สารสนเทศ  

     

48. บริษทัมุ่งเนน้การตั้งเป้าหมายที่ทา้
ทาย มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และการ
บรรลุเป้าหมายที่ก  าหนดไว ้
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ปัจจัยค า้จุน หรือปัจจัยอนามยั (Hygiene 
Factors)ที่ท าให้เกิดความพึงพอใจใน
การท างาน 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

5 
มาก 

4 
ปานกลาง 

3 
น้อย 

2 
น้อยทีสุ่ด 

1 
49.การก าหนดหนา้ที่ ความรับผดิชอบ
ในต าแหน่งงานมีความชดัเจน และ
สามารถปฏิบตัิงานได ้

     

50.บริษทัมีกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการ
ท างานที่เหมาะสม 

     

ความพึงพอใจต่อสภาพการท างาน (Working Conditions) 
51.ความเหมาะสมของจ านวนพนกังาน
กบัปริมาณงาน 

     

52.ความเพยีงพอของอุปกรณ์เคร่ืองมือ 
และทรัพยากรต่าง ๆ ในการท างาน 

     

53.กระบวนการท างานต่างๆ เอ้ืออ านวย
ใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

     

54.บรรยากาศการท างาน สร้างแรง
กระตุน้ใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

     

55.สถานที่ท  างาน ปราศจากกล่ินเหม็น 
กล่ินอบั ฝุ่ นละออง และเสียงรบกวน 
หรือมีอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วน
บุคคล (PPE) อยา่งเพยีงพอเหมาะสม 

     

56.มีการเตรียมพร้อมเพือ่ตอบสนอง
สภาวะฉุกเฉิน เช่น การป้องกนัการเกิด
เพลิงใหม ้การตอบสนองสภวะสารเคมี
ร่ัวไหล เป็นตน้ 

     

ความพึงพอใจต่อความเป็นอยู่ส่วนตัว (Personal life) 
57.สามารถสร้างความสมดุลระหวา่งการ
ท างาน กบัชีวติส่วนตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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ปัจจัยค า้จุน หรือปัจจัยอนามยั (Hygiene 
Factors) ที่ท าให้เกิดความพึงพอใจใน
การท างาน 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยทีสุ่ด 
1 

58.การเดินทางมาท างานมีความสะดวก 
และเหมาะสม 

     

59.ผลตอบแทนจากการท างานกบับริษทั 
ช่วยใหชี้วติความเป็นอยูดี่ขึ้น 

     

ความพึงพอใจต่อความมั่นคงปลอดภัยในการท างาน (Security) 
60.ท างานอยูใ่นองคก์รที่มีช่ือเสียง มี
ภาพลกัษณ์ที่ดีและมีความมัน่คง 

     

61.ความมัน่คงในต าแหน่งหนา้ที่การ
งาน 

     

ความพึงพอใจต่อวิธีปกครองบังคบับัญชา (Supervision Technical) 
62.การสัง่งาน มอบหมายงานมีความ
ชดัเจน และยตุิธรรม 

     

63.ผูบ้งัคบับญัชารับฟังขอ้คิดเห็น/
ขอ้เสนอแนะ 

     

64.ใหค้วามเช่ือถือ ไวว้างใจในการ
ปฏิบตัิงานของผูบ้งัคบับญัชา 

     

65.มีความยตุิธรรมในการพจิารณา
ผลงาน 

     

 
ส่วนที่ 3 : ข้อเสนอแนะหรือความคดิเห็นเพิม่เติมเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ท างาน 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 
ผูศ้ึกษา 
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ประวตัิผู้เขียน 
 

ช่ือ-นามสกลุ นางสาว อรนนท ์ ปรังฤทธ์ิ 
 
วัน เดือน ปี เกดิ 14 สิงหาคม  2510 
 
ประวัติการศึกษา ปีการศึกษา 2535 ศิลปศาสตร์บณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจและการจดัการ 
  มหาวทิยาลรัาชภฎัพระนครศรีอยธุยา 
 
ประสบการณ์  พ.ศ.2542-2557       ผูจ้ดัการแผนกพฒันาบุคลากร ฝ่ายพฒันาองคก์ร  
            บริษทัไทยรวมสินพฒันาอุตสาหกรรม จ ากดั 

 พ.ศ.2540-2542       เจา้หนา้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษทัควอลิต้ีอาหารทะเล จ ากดั 
 พ.ศ.2538-2540       เจา้หนา้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษทัซีรอเยลอาหารทะเล จ ากดั 

พ.ศ.2536-2538 เจา้หนา้ที่ฝ่ายน าเขา้และส่งออกบริษทัไพโอเนียร์แมนูแฟค 
เจอร์ร่ิง จ  ากดั 

 พ.ศ.2531-2536       เจา้หนา้ที่ฝ่ายควบคุมการผลิตบริษทัไทยเฟอร์ไรท ์จ  ากดั 
 

 


