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ภาคผนวกก.
แบบสอบถาม
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แบบสอบถามเพือ่ การวิจัย
ศึกษาปั จจัยจูงใจในการทํางานของพนักงาน บริ ษทั เอส แอล อาร์ ที จํากัด (Sizzler)
แบบสอบถามนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาสยาม
ข้อมูลจะถูกนําไปใช้เฉพาะทางด้านการศึกษาค้นคว้าเพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษาเท่านั้น
...........................................................

แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็ น 2ส่ วน
ส่ วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงาน บริ ษทั เอส
แอล อาร์ ที จํากัด (Sizzler)
ส่ วนที่2ปั จจัยภายในที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานบริ ษทั เอส แอล อาร์ ที จํากัด
(Sizzler)

ส่ วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง กรุ ณาทําเครื่องหมาย ลงในช่ องว่างทีต่ รงกับความจริง
1. เพศ
1) ชาย

 2) หญิง

2. อายุ
1) 18 ปี -25ปี
 3)36 ปี -45ปี
3. สถานภาพ
1)โสด
3)หม้าย,หย่าร้าง,แยกกันอยู่

2)26ปี -35ปี
4)45ปี -50ปี
2) สมรส,อยูด่ ว้ ยกัน
4)อื่นๆ...................(ระบุ)
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3. ระดับการศึกษา
1) ประถมศึกษา
3)อนุปริ ญาตรี
5) ปริ ญญาโท

2) มัธยมศึกษา/ปวช.
 4) ปริ ญญาตรี
 6) สู งกว่าปริ ญญาโท

4.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
1)น้อยกว่าหรื อเท่ากับ9,000 บาท
3)10,001 – 12,000บาท
 5) 15,001 – 20,000บาท
 5) 25,000 บาทขึ้นไป

2)9,001-10,000 บาท
4) 12,001-15,000บาท
5 20,001 - 25,000บาท

5. ท่านเป็ นพนักงานในระดับใด
1) ระดับปฏิบตั ิการ
3)ระดับบริ หาร

2) ระดับหัวหน้างาน

6. ท่านเข้ามาทํางานในบริ ษทั เป็ นเวลา
1) น้อยกว่า 5 ปี
3) 10 ปี ขึ้นไป

2)5ปี – 10ปี
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ส่ วนที่ 2ปัจจัยภายในทีจ่ ูงใจในการทํางานของพนักงาน บริษัท เอส แอล อาร์ ที จํากัด (Sizzler)
คําชี้แจง : กรุ ณาตอบแบบสอบถามโดยทําเครื่องหมาย ในช่ องให้ ตรงกับความเป็ นจริงมากที่ สุ ด
5=เห็นด้ วยมากทีส่ ุ ด4=เห็นด้ วยอย่ างมาก3=เห็นด้ วย2=ไม่ เห็นด้ วย1=ไม่ เห็นด้ วยมากทีส่ ุ ด

ระดับความคิดเห็น
ข้ อ

ปัจจัยภายในทีจ่ ูงใจในการทํางานของพนักงาน

ปัจจัยด้ านผลตอบแทน
1 เงินเดือนที่ทาํ งานที่ได้รับเหมาะสมกับปริ มาณงานที่รับผิดชอบ
2 ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลามีความเหมาะสม
3 เงินเดือนหรื อผลตอบแทนที่ได้รับเพียงพอต่อการยังชีพ
4 จําเป็ นต้องทํางานอื่นๆในเวลาเลิกงานเพื่อเพิ่มรายได้
ปัจจัยด้ านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
5 มีความรู ้สึกภาคภูมิใจในตําแหน่งงานที่ได้รับและการบรรจุ
6 มีความสุ ขกับการปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมาย
7 งานในหน้าที่ช่วยให้ได้ใช้ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
8 งานที่ทาํ นั้นเป็ นงานที่มีความสําคัญหรื อมีประโยชน์ต่อ
องค์กร
9 ได้รับคําชมเชยจากผูบ้ งั คับบัญชาอยูเ่ สมอ
10 ได้รับคําชมเชยจากเพื่อนร่ วมงาน
ปัจจัยด้ านความเป็ นธรรม
11 ได้รับการพิจารณาความดีความชอบอย่างยุติธรรม
12 การพิจารณาความดี ความชอบและการเลื่ อนตําแหน่ ง
ไม่จาํ เป็ นต้องใกล้ชิดกับผูบ้ งั คับบัญชามากขึ้น

5

4

3

2

1
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ข้อ

ปัจจัยภายในทีจ่ ูงใจในการทํางานของพนักงาน

ปัจจัยด้ านความเป็ นธรรม (ต่อ)
13 การพิจารณาความดี ความชอบและการเลื่ อนตําแหน่ ง
หน่ วยงานได้ให้ความสําคัญกับลําดับอาวุโสมากกว่า
ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
14 ผูบ้ งั คับบัญชาปฏิบตั ิต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม
15 ในกรณี ที่มีขอ้ ร้ องเรี ยน ผูถ้ ูกร้องเรี ยนได้รับความเป็ น
ธรรมในการสอบสวน
ด้ านความมั่นคงปลอดภัยในองค์ กร
16 สถานที่ทาํ งานมีการรักษาความปลอดภัยเป็ นอย่างดี
17 ในการปฏิ บ ัติ ง านมั่น ใจว่า จะได้รั บ การดู แ ลที่ ดี จ าก
หน่วยงาน หากเกิดอุบตั ิเหตุหรื อเหตุการณ์ไม่คาดคิด
18 งานที่ปฏิบตั ิอยูม่ ีความมัน่ คง ไม่ตอ้ งกังวลว่าจะถูกเลิก
จ้างหรื อให้ออก
ด้ านโอกาสความก้ าวหน้ าในอาชี พ
19 มี โ อกาสก้ า วหน้ า ในหน้ า ที่ ก ารงานที่ จ ะได้ เ ลื่ อ น
ตําแหน่งสู งกว่าตําแหน่งเดิม
20 ได้ รั บ การสนับ สนุ น จากผู้บ ัง คับ บัญ ชาให้ เ ข้า ร่ ว ม
ฝึ กอบรมสัมมนาเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถอยูเ่ สมอ
21 การเผยแพร่ ความรู ้ใหม่และจัดหาสื่ อต่างๆที่พนักงาน
สามารถพัฒนาความรู ้ได้มากกว่าในประเทศพม่า
ด้ านลักษณะงาน
1 ท่ า นได้ใ ช้ ค วามรู ้ ค วามสามารถอย่า งเต็ ม ที่ ใ นการ
ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมาย
2 ท่านรู ้สึกว่าท่านมีความอิสระในการทํางานและตรงกับ
ความสนใจของท่าน

ระดับความคิดเห็น
5

4

3

2

1
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3 งานที่ ท่ า นปฏิ บ ัติ อ ยู่ ส ามารถเพิ่ ม พู น ประสบการณ์
ความชํานาญและพัฒนาความรู ้ให้เพิม่ มากขึ้น
4 ท่านมีความคาดหวังที่จะได้รับการเลื่อนตําแห่ง
ส่ วนที่ 3 แรงจูงใจพึง่ ประสงค์ ของบริ ษทั เอส แอล อาร์ ที จํากัด (Sizzler)

1) ปัจจัยใดทีท่ ่ านคิดว่ าส่ งผลให้ ท่านเลือกทํางานที่ บริษัท เอส แอล อาร์ ที จํากัด (Sizzler)
(โปรดเลือกเพียง 1 ข้ อ)
 ด้านผลตอบแทนเหมาะสมกับงานและเพียงพอต่อการดํารงชีพ
 ด้านความรับผิดชอบพอใจในงานที่ได้รับมอบหมาย
 ด้านความสําเร็ จในการทํางานในหน้าที่การงานเป็ นอย่างดี
 ด้านได้รับการยอมรับถือจากเพื่อนร่ วมงานและไว้วางใจมอบหมายงานพิเศษอื่นๆ
 ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งงานมีการสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าตามความรู ้
ความสามารถและสายงาน
 ผูบ้ งั คับบัญชาให้ความเท่าเทียมต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
 เพื่อนร่ วมงานมีความสามัคคีและเป็ นกันเองกับท่าน
2) ท่านคิดว่าแรงจูงใจพึงประสงค์ขององค์การที่มีในปั จจุบนั เพียงพอและท่านมีแนวโน้มจะเปลี่ยนที่
ทํางานหรื อไม่
 เปลี่ยนองค์การ
 ไม่เปลี่ยนองค์การ

