อะไรเป็ นแรงจูงใจ ในการทํางานของคุณ
แรงจูงใจเป็ นสิงสําคัญทีจะช่วยให้ คณ
ุ สามารถนําเสนอผลงานทีดีและมี
คุณภาพซึงแต่ละคนย่อมมีแรงจูงใจในการทํางานต่างกัน ดังนันถ้ าคุณ
ทราบว่าสิงใดหรืออะไรเป็ นตัวช่วยให้ เกิดแรงจูงใจในการทํางานแล้ ว ชีวิต
การทํางานของคุณก็น่าจะมีสีสนั มากขึนลองดูวา่ อะไรเป็ นตัวช่วยให้ คณ
ุ
เกิดแรงจูงใจในการทํางานจากคําถามต่อไปนี ขอให้ เลือกคําตอบทีคิดว่า
ใกล้ เคียงกับตัวคุณมากทีสุด
1. ในแต่ ละวันคุณชอบทีจะให้ บรรยากาศในการทํางานเป็ นอย่ างไร
ก. เร่งรีบจนทําให้ ร้ ูสกึ ว่ามีจดุ มุง่ หมายทีต้ องไปให้ ถึงและทําให้ เสร็จ
ข. ดําเนินไปเรือยๆ อย่างสงบ ไม่เร่งรีบ
ค. เป็ นการเป็ นงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ง. ผ่อนคลาย สนุกสนาน มีความยืดหยุ่น
2. ในความคิดของคุณ การทํางานทีมีเจ้ านายดูแลใกล้ ชดิ หรือควบคุมบงการนันทําให้ ...
ก. รู้สกึ อึดอัด เพราะคุณชอบทํางานโดยมีเจ้ านายดูแลอยูห่ ่างๆ มากกว่า
ข. ไม่ชอบอย่างยิง เพราะคุณชอบเป็ นเจ้ านายตนเอง และชอบทีจะตัดสินใจด้ วยตนเอง
ค. รู้สกึ ดี เพราะการได้ รับคําแนะนําจากเจ้ านายทําให้ คณ
ุ เกิดความมันใจในการทํางานหรือการ
ตัดสินใจ
ง. ขึนอยู่กบั เนืองาน ถ้ าเป็ นงานทีคุณไม่เคยทํามาก่อน คุณจะรู้สกึ พอใจทีเจ้ านายของคุณมาดูแล
ใกล้ ชิด

3. ผลงานทีคุณน่ าเสนอออกไป นอกจากจะเป็ นไปตามโจทย์ ทีได้ รับแล้ ว งานชินนันจะต้ อง...
ก. สมบูรณ์แบบ ไร้ ทีดี
ข. น่าสนใจ มีความแปลกใหม่
ค. สามารถแข่งขันกับผู้อืนได้
ง. ตรงกับความต้ องการของผู้สงทุ
ั กประการ
4. คุณจะประทับใจมาก ถ้ าทีมงานของคุณทํางาน...
ก. เป็ นทีม มีการช่วยเหลือซึงกันและกัน
ข. โดยเน้ นคุณภาพของเนืองานและรายละเอียดเป็ นหลัก
ค. โดยพยายามทีจะสร้ างสรรค์สิงใหม่ๆ อยู่เสมอ
ง. แบบแข่งขันทีจะมุง่ มันทํางานให้ สําเร็จ
5. ข้ อใดต่ อไปนี ถ้ าเพือนร่ วมงานปฏิบัตติ ่ อคุณ คุณจะไม่ พอใจ
ก. พูดจาวกวน อ้ อมค้ อม ไม่มีการถามความคิดเห็นจากคุณ
ข. เพิมความกดดันให้ คณ
ุ ไม่เป็ นมิตร และไม่เน้ นการทํางานเป็ นทีม
ค. ทํางานไม่เป็ นระบบ ไม่มีขนตอน
ั
และไม่มีประสิทธิภาพ
ง. เน้ นในขันตอนของรายละเอียดมากเกินไปขาดความยึดหยุ่น
6. คุณคิดว่ าอาชีพใดต่ อไปนีน่ าจะเหมาะกับตัวคุณมากทีสุด
ก. ผู้ประสานงาน ศิลปิ น ดีไซเนอร์ นักเขียน หรือนักโฆษณา
ข. ประธานบริษัท หัวหน้ าโครงการ นักบิน คอนดักเตอร์
ค. นักจิตวิทยา ทีปรึกษา นักการทูต นักประชาสัมพันธ์

7. คุณคิดว่ า สถานการณ์ ใดต่ อไปนีทีคุณจะกระโดดเข้ าไปร่ วมวงด้ วย
ก. งานทีต้ องการความละเอียด หรือต้ องการให้ คณ
ุ ตรวจสอบความถูกต้ อง
ข. งานทีต้ องการความคิดสร้ างสรรค์ ความยึดหยุน่ กล้ าทีจะเสียง
ค. งานทีต้ องการคนดูแลรับผิดชอบ หรืองานเร่งด่วนทีต้ องส่งให้ ทนั ตามกําหนด
ง. งานทีต้ องทํางานเป็ นทีม มีการประสานงานอย่างต่อเนือง และต้ องอาศัยการรับฟั งเป็ นอย่าสูง
8. หนึงประโยคทีอธิบายถึงความเป็ นตัวตนของคุณ
ก. รักครอบครัว ชอบการทํางานเป็ นทีม พร้ อมรับฟั งความคิดเห็นของคนอืน
ข. ให้ ความสําคัญในทุกรายละเอียด รู้อะไรต้ องรู้จริงมีมาตรฐานในการทํางานสูง และเป็ นที
ไว้ วางใจของทุกคน
ค. มองทุกสิงรอบตัวในภาพรวม มีความยึดหยุน่ สูงเชือในโอกาส และความเป็ นไปได้
ง. มีจดุ มุง่ หมายในการทํางาน รักการแข่งขัน กล้ าทีจะเสียง และให้ ความสําคัญกับความก้ าวหน้ า
9. ข้ อใดต่ อไปนีสร้ างความเบือหน่ ายให้ คุณมากทีสุด
ก. การต้ องทําตามคนอืน
ข. การต้ องตัดสินใจ
ค. การเปลียนแปลงทีรวดเร็ว
ง. การทํางานซําไปซํามา
10. คุณเป็ นผู้นําแบบใด
ก. นําเสนอสิงใหม่ให้ ลกู น้ องอยู่เสมอ
ข. มันใจในนโยบายทีคุณวางไว้ และเชือมันว่าจะต้ องมีผ้ปู ฏิบตั ิตาม
ค. สร้ างบรรยากาศทีผ่อนคลายและราบรืนในการทํางาน
ง. มีความสามารถในการจัดการสูง เน้ นความถูกต้ อง

คะแนน
1. ก) 4
2. ก) 1
3. ก) 2
4. ก) 3
5. ก) 4
6. ก) 1
7. ก) 2
8. ก) 3
9. ก) 4
10. ก) 1

ข) 3
ข) 4
ข) 1
ข) 2
ข) 3
ข) 4
ข) 1
ข) 2
ข) 3
ข) 4

ค) 2
ค) 3
ค) 4
ค) 1
ค) 2
ค) 3
ค) 4
ค) 1
ค) 2
ค) 3

ง) 1
ง) 2
ง) 3
ง) 4
ง) 1
ง) 3
ง) 4
ง) 1
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เลือกคําตอบทีได้ 1 คะแนนมากทีสุด
แรงจูงใจของคุณมาจากการทีได้ มีโอกาสลองทําอะไรใหม่ๆ ดังนันเพือให้ เกิดแรงจูงใจในการทํางาน
คุณอาจจะต้ องสร้ างสรรค์สิงใหม่ๆ งานแต่ละชินของคุณจะมีความแปลกใหม่ ข้ อควรระวังคือ คุณอาจเกิด
ความเบือหน่ายในงานทีมีความซําซาก ซับซ้ อน ดังนันถ้ าคุณได้ รับงานลักษณะนี คุณจะต้ องพยายามมอง
หาแง่มมุ ใหม่ๆ เพือเพิมความสนุกให้ งานของคุณ
เลือกคําตอบทีได้ 2 คะแนนมากทีสุด
แรงจูงใจของคุณมาจากการทีได้ นําเสนอผลงานทีสมบูรณ์แบบ งานทีต้ องการความเป็ นผู้เชียวชาญ
เพือลงในรายละเอียดเป็ นหนึงในการสร้ างแรงจูงใจให้ กบั คุณ ข้ อควรระวังก็คือ คุณอาจขาดความยึดหยุ่น
ในการทํางานไปบ้ าง หรือมุง่ เน้ นในกฎระเบียบมากเกินไป ควรหาทางผ่อนคลายเพือลดความเครียดทีอาจ
เกิดขึน

เลือกคําตอบทีได้ 3 คะแนนมากทีสุด
แรงจูงใจของคุณมาจากการได้ มีโอกาสร่วมงานกับทีมงานทีดี ในบรรยากาศทีเป็ นมิตร คุณไม่ชอบ
งานทีรีบเร่งมากนัก การทีคุณต้ องตัดสินใจในบางครังก็ทําให้ ไม่เกิดแรงจูงใจในการทํางาน งานทีสร้ าง
แรงจูงใจให้ คณ
ุ ก็คือ งานทีทําให้ คณ
ุ มีโอกาสพบปะผู้คน เป็ นผู้เชือมโยงและประสานงานต่างๆ ข้ อควรระวัง
คือ บางครังคุณเลือกทีจะไม่ตดั สินใจ และปล่อยให้ ปัญหาคลีคลายไปเอง และคุณไม่ชอบการทํางานคน
เดียวมากนัก ดังนันคุณอาจจะลองทําสิงใหม่ๆ ดูบ้าง เพือทีจะได้ สร้ างสีสนั ให้ กบั ชีวิตการทํางานของคุณ
เอง
เลือกคําตอบทีได้ 4 คะแนนมากทีสุด
แรงจูงใจของคุณมาจากการทํางานทีประสบความสําเร็จ คุณรักในการแข่งขัน ดังนันถ้ าคุณต้ อง
แข่งขันกับสิงหนึงสิงใด เช่น เวลา ความยากของงาน คนอืน หรือตัวคุณเอง คุณจะเกิดแรงจูงใจในการ
ทํางานอย่างมาก และชอบทีจะมีโอกาสควบคุมผลงาน ข้ อควรระวังคือ บางครังคุณอาจต้ องการไปให้ ถึง
จุดหมายโดยลืมทีจะมองเพือนร่วมงานของคุณ และบางครังคุณอาจทําให้ บรรยากาศในการทํางานเร่งรีบ
หรือดึงเครียดมากเกินไป
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