ภาคผนวก
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แบบสอบถามเลขที่.................................

แบบสอบถาม
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่ อความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย
บริษัท ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด
“ใช้ สอบถามกับผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหว่ าง 21 – 32 ปี ”
** คาชี้แจง**
แบบสอบถามนี้ จัด ท าขึ้ นเพื่ อ การค้น คว้าแบบอิ ส ระ (Independent Study) ของนั ก ศึ ก ษา
ปริ ญ ญาโทหลัก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบัณ ฑิ ต ส าหรับ ผูบ้ ริ ห ารรุ่ น ใหม่ (Young EX-MBA) คณะ
บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ข้อมูล ทุกอย่างของผูต้ อบแบบสอบถามจะถูกเก็บเป็ นความลับ
เนื่องจากไม่ได้ระบุชื่อ ที่อยูข่ องผูต้ อบ จึงใคร่ ขอความร่ วมมือท่านในการตอบแบบสอบถามตามความ
เป็ นจริ ง ทั้งนี้ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อตัวท่านเอง ข้อมูลที่ได้รับจะถูกประมวลผลและเสนอในภาพรวม
เพื่อใช้เป็ นแหล่ งข้อ มูลในการปรับปรุ งการบริ หารจัดการและพัฒนาองค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
ทุกฝ่ ายต่อไป
อรนนท์ ปรังฤทธิ์
แบบสอบถามนี้ มี 3 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย
บริ ษทั ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด โดยแบ่งเป็ น 2 ปั จจัย คือ ปั จจัยจูงใจ และ
ปั จจัยค้ าจุน
ส่วนที่ 3 : ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ
ส่ วนที่ 1 : ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง : โปรดทาเครื่องหมาย ลงใน  หรือเติมข้ อความลงในช่ องว่ าง
1. อายุ....................................ปี
2. โปรดระบุปีพ.ศ.ที่ท่านเกิด 25.........................
3. เพศ
 1. ชาย
 2. หญิง
4. สถานภาพ
 1. โสด
 2. สมรส / อยูด่ ว้ ยกัน
 3. หม้าย / หย่าร้าง / แยกกันอยู่
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5. ระดับการศึกษา

6.

7.

8.

9.

 1. มัธยมศึกษาตอนต้น
 2.มัธยมศึกษาตอนปลาย
หรื อ ปวช.
 3. ปวส. หรื อ อนุ ปริ ญญา
 4. ปริ ญญาตรี
 5. ปริ ญญาโทขึ้นไป
อายุงาน (ปี )
 1. น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 5 ปี
 2. 6- 10 ปี .
 3. 11-15 ปี
 4. 16-20 ปี
 5. 21-25 ปี
 6. 26 ปี ขึ้นไป
ตาแหน่งงาน
 1. เจ้าหน้าที่และช่าง
 2. หัวหน้ากลุ่ม (หมวกฟ้ า)
 3. ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การแผนก (หมวกเหลือง)  4. ผูจ้ ดั การแผนก
หน่วยงานที่สงั กัด (ฝ่ าย)
 1. ห้องเย็น
 2. โลจิสติกส์
 3. คลังสินค้า
 4. เพิม่ ผลผลิต
 5.จัดซื้อ , จัดซื้อต่างประเทศ
 6. พัฒนาธุรกิจ
 7.ผลิตไก่ทอดแช่แข็ง/Value Added  8. ผลิต 1
 9. ผลิต 2
 10. ผลิต 3
 11.วิศวกรรม 1
 12. วิศวกรรม 2
 13.วิศวกรรม 3
 14. ควบคุมคุณภาพ
 15.ทรัพยากรบุคคล
 16. วิจยั และพัฒนา
 17. พัฒนาองค์กร
 18. สานักงาน
 19. บัญชี
รายได้ต่อเดือน
 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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ส่ วนที่ 2 : ข้ อมูลระดับความพึงพอใจในการทางานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย
บริษัท ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด โดยแบ่ งเป็ น 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยจูงใจ และ
ปัจจัยคา้ จุน
คาชี้แจง : โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่ านมากทีส่ ุ ด เพียง 1 คาตอบ
เท่ านั้น
ระดับความพึงพอใจ
ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) ที่ทาให้
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด
เกิดความพึงพอใจในการทางาน
5
4
3
2
1
ความพึงพอใจต่ อความสาเร็จในการทางาน (Achievement)
10.การได้ใช้ความรู ้ในการปฏิบตั ิงาน
11.การได้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการ
ปฏิบตั ิงาน
12.การตัดสินใจหรื อแก้ไขปั ญหาในงาน
ของตนเองให้สาเร็ จ
13.ความรู ้สึกเป็ นส่วนหนึ่งของความสาเร็จ
14.ผลสาเร็จของงานเป็ นไปตามเป้ าหมายที่
กาหนด
ความพึงพอใจต่ อการได้ รับการยอมรับนับถือ (Recognition)
15.การได้รับยกย่องชมเชยภายในองค์กร
16.การได้รับการยอมรับจากเพือ่ นร่ วมงาน
17.การได้รับความไว้วางใจจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาในการมอบหมายงานที่
สาคัญ ๆ เสมอ
ความพึงพอใจต่ อลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ (The Work Itself)
18.มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงาน
19.มีโอกาสแสดงความสามารถเต็มที่ใน
การปฏิบตั ิงาน
20.มีโอกาสใช้ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ใน
การปฏิบตั ิงาน
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ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) ที่ทาให้
เกิดความพึงพอใจในการทางาน

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง
5

21.ลักษณะงานที่ปฎิบตั ิอยูเ่ หมาะสมและ
เป็ นงานที่ท่านถนัด
22.ท่านมีความรักและภาคภูมิใจในงานที่
ปฎิบตั ิอยู่
ความพึงพอใจต่ อความรับผิดชอบ (Responsibility)
23.ความเหมาะสมของปริ มาณงานทีไ่ ด้รับ
และและความรับผิดชอบตามตาแหน่งงาน
24.การมีส่วนร่ วมรับผิดชอบในการกาหนด
แผนงานและแนวทางการปฏิบตั ิงาน
25.การมีส่วนร่ วมรับผิดชอบในการ
ปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่
กาหนด
ความพึงพอใจต่ อความก้าวหน้ า (Advancement)
26.บริ ษทั ให้การสนับสนุน เข้ารับการ
ฝึ กอบรม สัมมนา ดูงานเพือ่ เพิม่ พูนความรู ้
และประสบการณ์
27.ท่านได้รับโอกาสการสนับสนุนให้
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
28.ตาแหน่งหน้าที่งานของท่านมีโอกาส
ก้าวหน้าในสายงานอาชีพ
29.การประเมินพนักงานเพือ่ เลื่อนตาแหน่ง
มีหลักเกณฑ์ที่ชดั เจนและยุติธรรม
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4

3

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

2

1

ปัจจัยคา้ จุน หรือปัจจัยอนามัย (Hygiene
Factors) ที่ทาให้ เกิดความพึงพอใจในการ
ทางาน

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

5

4

3

2

1

ความพึงพอใจต่ อเงินเดือน (Salary)
30.เงินเดือน ค่าตอบแทนที่ได้รับ มีความ
เหมาะสมกับตาแหน่งงาน ความรับผิดชอบ
และผลงาน
31.การปรับเงินเดือน มีความเหมาะสมและ
ยุติธรรม
32.นโยบายการจ่ายโบนัส มีความเหมาะสม
33.สวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับ เช่น จานวนวัน
ลา ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสมกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ ค่าเข้ากะ(เฉพาะผูท้ ี่มีสิทธิ์)
ค่าช่วยเหลืองานแต่ง–งานศพ การประกัน
ชีวติ ค่าตอบแทนการเกษียณอายุ เงินกูย้ มื
จากสหกรณ์ มีความเหมาะสม
ความพึงพอใจต่ อความสัมพันธ์ ระหว่ างผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้ บังคับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน
(Interpersonal Relation Superior, Subordinate and Peers)
34.ผูบ้ งั คับบัญชามีการสื่อความถึงเป้ าหมาย
และทิศทางในการทางานเพือ่ บรรลุ
เป้ าหมาย
35.ผูบ้ งั คับบัญชาให้การสนับสนุน และให้
ความช่วยเหลือเพือ่ ให้ท่านทางานได้สาเร็จ
36.มีความไว้วางใจ เชื่อใจ และกล้าที่จะ
ปรึ กษาผูบ้ งั คับบัญชา
37.ผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นแบบอย่างที่ดีในการ
ทางาน และแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม
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ระดับความพึงพอใจ
ปัจจัยคา้ จุน หรือปัจจัยอนามัย (Hygiene
Factors) ที่ทาให้ เกิดความพึงพอใจใน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้ อย
การทางาน
5
4
3
2
38.ผูบ้ งั คับบัญชาสร้างขวัญ และกาลังใจ
ในการทางาน และสร้างบรรยากาศใน
การทางานที่ดี
39.เพือ่ นร่ วมงาน/ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
เคารพในความคิดและความรู ้สึกต่อกัน
40.เพือ่ นร่ วมงาน/ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา มีการ
ทางานเป็ นทีม และให้ความช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน
41. ได้รับความร่ วมมือจากเพือ่ นร่ วมงาน
ที่อยูห่ น่วยงานอื่นๆ เสมอ
42.มีความไว้วางใจ เชื่อใจ และกล้าที่จะ
ปรึ กษาเพือ่ นร่ วมงาน/ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ความพึงพอใจต่ อตาแหน่ งหน้ าทีใ่ นหน่ วยงาน (Status)
43.ตาแหน่งงานที่ปฏิบตั ิในปั จจุบนั เป็ น
ตาแหน่งที่มีเกียรติ และได้รับการยอมรับ
44.ได้รับความสาคัญในตาแหน่งหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
45.ท่านมีความพึงพอใจในตาแหน่งงาน
ปั จจุบนั
ความพึงพอใจต่ อนโยบายและการบริหาร (Company Policy and Administration)
46. นโยบายและการบริ หารของบริ ษทั มี
ความชัดเจน
47.การกาหนดนโยบายและชี้แจงให้
ทราบอย่างทัว่ ถึง โดยใช้การจัดการ
สารสนเทศ
48. บริ ษทั มุ่งเน้นการตั้งเป้ าหมายที่ทา้
ทาย มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการ
บรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้
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น้ อยทีส่ ุ ด
1

ระดับความพึงพอใจ
ปัจจัยคา้ จุน หรือปัจจัยอนามัย (Hygiene
Factors)ที่ทาให้ เกิดความพึงพอใจใน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้ อย
การทางาน
5
4
3
2
49.การกาหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ในตาแหน่งงานมีความชัดเจน และ
สามารถปฏิบตั ิงานได้
50.บริ ษทั มีกฎระเบียบข้อบังคับในการ
ทางานที่เหมาะสม
ความพึงพอใจต่ อสภาพการทางาน (Working Conditions)
51.ความเหมาะสมของจานวนพนักงาน
กับปริ มาณงาน
52.ความเพียงพอของอุปกรณ์เครื่ องมือ
และทรัพยากรต่าง ๆ ในการทางาน
53.กระบวนการทางานต่างๆ เอื้ออานวย
ให้สามารถทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
54.บรรยากาศการทางาน สร้างแรง
กระตุน้ ให้สามารถทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
55.สถานที่ทางาน ปราศจากกลิน่ เหม็น
กลิ่นอับ ฝุ่ นละออง และเสียงรบกวน
หรื อมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล (PPE) อย่างเพียงพอเหมาะสม
56.มีการเตรี ยมพร้อมเพือ่ ตอบสนอง
สภาวะฉุกเฉิน เช่น การป้ องกันการเกิด
เพลิงใหม้ การตอบสนองสภวะสารเคมี
รั่วไหล เป็ นต้น
ความพึงพอใจต่ อความเป็ นอยู่ส่วนตัว (Personal life)
57.สามารถสร้างความสมดุลระหว่างการ
ทางาน กับชีวติ ส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม
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น้ อยทีส่ ุ ด
1

ระดับความพึงพอใจ
ปัจจัยคา้ จุน หรือปัจจัยอนามัย (Hygiene
Factors) ที่ทาให้ เกิดความพึงพอใจใน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้ อย
การทางาน
5
4
3
2
58.การเดินทางมาทางานมีความสะดวก
และเหมาะสม
59.ผลตอบแทนจากการทางานกับบริ ษทั
ช่วยให้ชีวติ ความเป็ นอยูด่ ีข้ นึ
ความพึงพอใจต่ อความมั่นคงปลอดภัยในการทางาน (Security)
60.ทางานอยูใ่ นองค์กรที่มีชื่อเสียง มี
ภาพลักษณ์ที่ดีและมีความมัน่ คง
61.ความมัน่ คงในตาแหน่งหน้าที่การ
งาน
ความพึงพอใจต่ อวิธีปกครองบังคับบัญชา (Supervision Technical)
62.การสัง่ งาน มอบหมายงานมีความ
ชัดเจน และยุติธรรม
63.ผูบ้ งั คับบัญชารับฟังข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ
64.ให้ความเชื่อถือ ไว้วางใจในการ
ปฏิบตั ิงานของผูบ้ งั คับบัญชา
65.มีความยุติธรรมในการพิจารณา
ผลงาน

น้ อยทีส่ ุ ด
1

ส่ วนที่ 3 : ข้ อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิม่ เติมเกี่ยวกับปัจจัยต่ าง ๆ ที่มีผลต่ อความพึงพอใจในการ
ทางาน
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
ผูศ้ ึกษา
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ประวัติผ้ เู ขียน
ชื่อ-นามสกุล

นางสาว อรนนท์ ปรังฤทธิ์

วัน เดือน ปี เกิด

14 สิงหาคม 2510

ประวัติการศึกษา ปี การศึกษา 2535 ศิลปศาสตร์บณั ฑิต สาขาบริ หารธุรกิจและการจัดการ
มหาวิทยาลัราชภัฎพระนครศรี อยุธยา
ประสบการณ์

พ.ศ.2542-2557
พ.ศ.2540-2542
พ.ศ.2538-2540
พ.ศ.2536-2538
พ.ศ.2531-2536

ผูจ้ ดั การแผนกพัฒนาบุคลากร ฝ่ ายพัฒนาองค์กร
บริ ษทั ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริ ษทั ควอลิต้ อี าหารทะเล จากัด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริ ษทั ซีรอเยลอาหารทะเล จากัด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายนาเข้าและส่งออกบริ ษทั ไพโอเนียร์แมนูแฟค
เจอร์ริ่ง จากัด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการผลิตบริ ษทั ไทยเฟอร์ไรท์ จากัด
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