
 

อะไรเป็นแรงจูงใจ ในการทาํงานของคุณ 

 

แรงจงูใจเป็นสิงสําคญัทีจะช่วยให้คณุสามารถนําเสนอผลงานทีดีและมี

คณุภาพซึงแตล่ะคนย่อมมีแรงจงูใจในการทํางานตา่งกนั ดงันนัถ้าคณุ

ทราบวา่สิงใดหรืออะไรเป็นตวัช่วยให้เกิดแรงจงูใจในการทํางานแล้ว ชีวิต

การทํางานของคณุก็น่าจะมีสีสนัมากขนึลองดวูา่อะไรเป็นตวัช่วยให้คณุ

เกิดแรงจงูใจในการทํางานจากคําถามตอ่ไปนี ขอให้เลือกคําตอบทีคิดวา่

ใกล้เคียงกบัตวัคณุมากทีสดุ  

 

1. ในแต่ละวันคุณชอบทีจะให้บรรยากาศในการทาํงานเป็นอย่างไร  

 ก. เร่งรีบจนทําให้รู้สกึวา่มีจดุมุง่หมายทีต้องไปให้ถึงและทําให้เสร็จ  

ข. ดําเนินไปเรือยๆ อย่างสงบ ไมเ่ร่งรีบ  

 ค. เป็นการเป็นงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

 ง. ผอ่นคลาย สนกุสนาน มีความยืดหยุ่น  

 

2. ในความคดิของคุณ การทาํงานทีมีเจ้านายดูแลใกล้ชดิ หรือควบคุมบงการนันทาํให้...  

 ก. รู้สกึอดึอดั เพราะคณุชอบทํางานโดยมีเจ้านายดแูลอยูห่่างๆ มากกวา่  

 ข. ไมช่อบอย่างยิง เพราะคณุชอบเป็นเจ้านายตนเอง และชอบทีจะตดัสินใจด้วยตนเอง  

 ค. รู้สกึดี เพราะการได้รับคําแนะนําจากเจ้านายทําให้คณุเกิดความมนัใจในการทํางานหรือการ

ตดัสินใจ  

ง. ขนึอยู่กบัเนืองาน ถ้าเป็นงานทีคณุไมเ่คยทํามาก่อน คณุจะรู้สกึพอใจทีเจ้านายของคณุมาดแูล

ใกล้ชิด  

 

 

  



 

3. ผลงานทีคุณน่าเสนอออกไป นอกจากจะเป็นไปตามโจทย์ทีได้รับแล้ว งานชนินันจะต้อง... 

 ก. สมบรูณ์แบบ ไร้ทีด ี 

 ข. น่าสนใจ มีความแปลกใหม ่ 

ค. สามารถแขง่ขนักบัผู้ อืนได้  

ง. ตรงกบัความต้องการของผู้สงัทกุประการ  

 

4. คุณจะประทับใจมาก ถ้าทีมงานของคุณทาํงาน...  

ก. เป็นทีม มีการช่วยเหลือซึงกนัและกนั  

ข. โดยเน้นคณุภาพของเนืองานและรายละเอียดเป็นหลกั  

ค. โดยพยายามทีจะสร้างสรรค์สิงใหม่ๆ  อยู่เสมอ  

ง. แบบแขง่ขนัทีจะมุง่มนัทํางานให้สําเร็จ  

 

5. ข้อใดต่อไปนี ถ้าเพือนร่วมงานปฏบัิตต่ิอคุณ คุณจะไม่พอใจ  

ก. พดูจาวกวน อ้อมค้อม ไมมี่การถามความคิดเหน็จากคณุ  

ข. เพิมความกดดนัให้คณุ ไมเ่ป็นมิตร และไมเ่น้นการทํางานเป็นทีม  

ค. ทํางานไมเ่ป็นระบบ ไมมี่ขนัตอน และไมมี่ประสิทธิภาพ  

ง. เน้นในขนัตอนของรายละเอียดมากเกินไปขาดความยึดหยุ่น  

 

6. คุณคดิว่าอาชีพใดต่อไปนีน่าจะเหมาะกับตัวคุณมากทีสุด  

ก. ผู้ประสานงาน ศิลปิน ดีไซเนอร์ นกัเขียน หรือนกัโฆษณา  

ข. ประธานบริษัท หวัหน้าโครงการ นกับิน คอนดกัเตอร์  

ค. นกัจิตวิทยา ทีปรึกษา นกัการทตู นกัประชาสมัพนัธ์  

 

 

  



 

7. คุณคดิว่า สถานการณ์ใดต่อไปนีทีคุณจะกระโดดเข้าไปร่วมวงด้วย  

ก. งานทีต้องการความละเอียด หรือต้องการให้คณุตรวจสอบความถกูต้อง  

ข. งานทีต้องการความคิดสร้างสรรค์ ความยดึหยุน่ กล้าทีจะเสียง  

ค. งานทีต้องการคนดแูลรับผิดชอบ หรืองานเร่งดว่นทีต้องสง่ให้ทนัตามกําหนด  

ง. งานทีต้องทํางานเป็นทีม มีการประสานงานอย่างตอ่เนือง และต้องอาศยัการรับฟังเป็นอย่าสงู  

 

8. หนึงประโยคทีอธิบายถงึความเป็นตัวตนของคุณ  

ก. รักครอบครัว ชอบการทํางานเป็นทีม พร้อมรับฟังความคิดเหน็ของคนอืน  

ข. ให้ความสําคญัในทกุรายละเอียด รู้อะไรต้องรู้จริงมีมาตรฐานในการทํางานสงู และเป็นที

ไว้วางใจของทกุคน  

ค. มองทกุสิงรอบตวัในภาพรวม มีความยึดหยุน่สงูเชือในโอกาส และความเป็นไปได้  

ง. มีจดุมุง่หมายในการทํางาน รักการแขง่ขนั กล้าทีจะเสียง และให้ความสําคญักบัความก้าวหน้า  

 

9. ข้อใดต่อไปนีสร้างความเบือหน่ายให้คุณมากทีสุด  

ก. การต้องทําตามคนอืน  

ข. การต้องตดัสินใจ  

ค. การเปลียนแปลงทีรวดเร็ว  

ง. การทํางานซําไปซํามา  

 

10. คุณเป็นผู้นําแบบใด  

ก. นําเสนอสิงใหมใ่ห้ลกูน้องอยู่เสมอ  

ข. มนัใจในนโยบายทีคณุวางไว้ และเชือมนัวา่จะต้องมีผู้ปฏิบตัิตาม  

ค. สร้างบรรยากาศทีผอ่นคลายและราบรืนในการทํางาน  

ง. มีความสามารถในการจดัการสงู เน้นความถกูต้อง  

 

 

 

 



 

คะแนน 

1. ก) 4    ข) 3  ค) 2  ง) 1               

2. ก) 1    ข) 4  ค) 3  ง) 2               

3. ก) 2    ข) 1  ค) 4  ง) 3              

4. ก) 3   ข) 2  ค) 1  ง) 4  

5. ก) 4    ข) 3  ค) 2  ง) 1              

6. ก) 1    ข) 4  ค) 3               

7. ก) 2    ข) 1  ค) 4  ง) 3               

8. ก) 3    ข) 2  ค) 1  ง) 4  

9. ก) 4    ข) 3  ค) 2  ง) 1               

10. ก) 1  ข) 4  ค) 3  ง) 2  

 

 
 เลือกคาํตอบทีได้ 1 คะแนนมากทีสุด  

          แรงจงูใจของคณุมาจากการทีได้มีโอกาสลองทําอะไรใหม่ๆ  ดงันนัเพือให้เกิดแรงจงูใจในการทํางาน

คณุอาจจะต้องสร้างสรรค์สิงใหม่ๆ  งานแตล่ะชินของคณุจะมีความแปลกใหม ่ข้อควรระวงัคือ คณุอาจเกิด

ความเบือหน่ายในงานทีมีความซําซาก ซบัซ้อน ดงันนัถ้าคณุได้รับงานลกัษณะนี คณุจะต้องพยายามมอง

หาแง่มมุใหม่ๆ  เพือเพิมความสนกุให้งานของคณุ  

 

เลือกคาํตอบทีได้ 2 คะแนนมากทีสุด  

          แรงจงูใจของคณุมาจากการทีได้นําเสนอผลงานทีสมบรูณ์แบบ งานทีต้องการความเป็นผู้เชียวชาญ

เพือลงในรายละเอียดเป็นหนึงในการสร้างแรงจงูใจให้กบัคณุ ข้อควรระวงัก็คือ คณุอาจขาดความยึดหยุ่น

ในการทํางานไปบ้าง หรือมุง่เน้นในกฎระเบียบมากเกินไป ควรหาทางผอ่นคลายเพือลดความเครียดทีอาจ

เกิดขนึ  

 

 



 

เลือกคาํตอบทีได้ 3 คะแนนมากทีสุด  

          แรงจงูใจของคณุมาจากการได้มีโอกาสร่วมงานกบัทีมงานทีดี ในบรรยากาศทีเป็นมิตร คณุไมช่อบ

งานทีรีบเร่งมากนกั การทีคณุต้องตดัสินใจในบางครังกทํ็าให้ไมเ่กิดแรงจงูใจในการทํางาน งานทีสร้าง

แรงจงูใจให้คณุก็คือ งานทีทําให้คณุมีโอกาสพบปะผู้คน เป็นผู้เชือมโยงและประสานงานตา่งๆ ข้อควรระวงั

คือ บางครังคณุเลือกทีจะไมต่ดัสินใจ และปลอ่ยให้ปัญหาคลีคลายไปเอง และคณุไมช่อบการทํางานคน

เดียวมากนกั ดงันนัคณุอาจจะลองทําสิงใหม่ๆ  ดบู้าง เพือทีจะได้สร้างสีสนัให้กบัชีวิตการทํางานของคณุ

เอง  

 

เลือกคาํตอบทีได้ 4 คะแนนมากทีสุด  

          แรงจงูใจของคณุมาจากการทํางานทีประสบความสําเร็จ คณุรักในการแขง่ขนั ดงันนัถ้าคณุต้อง

แขง่ขนักบัสิงหนึงสิงใด เช่น เวลา ความยากของงาน คนอืน หรือตวัคณุเอง คณุจะเกิดแรงจงูใจในการ

ทํางานอย่างมาก และชอบทีจะมีโอกาสควบคมุผลงาน ข้อควรระวงัคอื บางครังคณุอาจต้องการไปให้ถึง

จดุหมายโดยลืมทีจะมองเพือนร่วมงานของคณุ และบางครังคณุอาจทําให้บรรยากาศในการทํางานเร่งรีบ

หรือดงึเครียดมากเกินไป  

 

ทีมา : http://hilight.kapook.com/view/30668 

 


